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ge·inspireerd door verschillende artikelen over het ontwikkelen van bedrijvenparken en 
over de functiemenging van werk en ontspanning. Ruim een jaar geleden heb ik in dit 
kader van mijn scriptie daarom gekozen voor het onderwerp werknemersvoorzieningen op 
bedrijvenparken. 

Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij de totstandkoming van mijn 
afstudeerscriptie. In het bijzonder dank ik mijn begeleiders de heer drs. J.Smeets en 
mevrouw ir. I.Janssen, alsmede de heer ir. E. Deiman MRE van de Brink Groep voor de 
inhoudelijke ondersteuning en vaak verhelderende begeleidingen die zij mij hebben 
gegeven. 

Voorts wil ik de Brink Groep BV bedanken voor de mogelijkheid dit onderzoek binnen hun 
organisatie naar behoren te kunnen uitvoeren. Ook de welwillende professionals in het vak 
wil ik graag bedanken voor de tijd die zij mij ter beschikking hebben gesteld, maar 
eveneens voor hun kennis die ertoe heeft bijgedragen dat dit onderzoek kon worden 
verricht. 

Tot slot een speciaal woord van dank voor iedereen die mij op diverse manieren hebben 
gesteund, met name Celine Lonis en mijn ouders voor het enorme vertrouwen gedurende 
het afgelopen jaar. 

Collin Boelhouwer 
juni 2002 
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SAMENVATTING 

AANLEIDING 
De laatste jaren is er op sociaal maatschappelijk niveau duidelijk een nieuwe tendens waar 
te nemen: de toenemende behoefte aan kwaliteit. Deze behoefte beperkt zich niet a Ileen 
tot materieel gebied, ook de kwaliteit van leven wordt steeds belangrijker gevonden . Er 
kan gesproken warden over een betere inrichting van de vrije tijd, gezin en kwaliteit van 
gezondheid. Daarnaast wordt individualis~ring beschouwd als de meest kernachtige 
karakterisering van de sociaal-maatschappelijke dynamiek. 

Deze sociaal maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de 
arbeidsmarkt. De laatste jaren zoeken werknemers steeds meer naar een goede balans 
tussen werk en prive, maar ook naar efficiente tijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. 
Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat tegenwoordig de 'nieuwe werknemer' een 
veelgebruikte term is. Een drietal ontwikkelingen, die samenhangen met het fenomeen van 
de 'nieuwe werknemer' komen hierin naar voren: tweeverdieners, combinatie werk-prive 
en flexibele werktijden. Naast de veranderende werknemer hebben bedrijven tevens te 
maken met de krapte op de arbeidsmarkt en het steeds schaarser warden van duurzame 
bedrijventerreinen. 

Door deze ontwikkelingen zijn bedrijventerreinen de laatste jaren in Nederland aan grate 
veranderingen onderhevig. Projectontwikkelaars, beleggers en bedrijven lijken steeds 
meer ge'interesseerd te zijn in het realiser-en van een hoog voorzieningenniveau op 
bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen met deze voorzieningen een aangenamer 
werkklimaat creeren voor (toekomstige) werknemers. 
Deze opkomst van voorzieningen is voornamelijk in de zogenaamde bedrijvenparken goed 
zichtbaar. Een bedrijvenpark is een bepaald plangebied met kantoorgebouwen van een 
betrekkelijk hoog kwaliteitsniveau, moderne uitstraling en een hoge graad van 
landschappelijke verzorging. In deze parken probeert men · ddor middel van het integreren 
van diverse functies, foals winkels, leisure en werk een beter werk- en leefmilieu te 
scheppen voor de gebruikers. 

Ondanks de grate interesse in het realiseren van een hoog voorzieningenniveau op 
bedrijvenparken, is er echter nog nauwelijks onderzciek gedaan naar de wensen van de 

. werknemers naar voorzieningen. Daarnaast is er nog te wein ig gestructureerd onderzoek 
·. gedaan miar de ontwikkeling . en het beheer van deze voorzieningen. Om voor enige 

helderheid in deze deelgebieden te zorgen, ·is er voor het afstudeeronderzoek: de volgende 
probleemstelling geformuleerd: · · · · · · · · 

PROB LE EM STELLING 
Welke voorzieningen zijn er door werknemers op bedrijvenparken gewenst en op welke 
manier kunnen deze voorzieningen het beste ontwikkeld en beheerd warden om hier 
invulling aan te geven? 

DOELSTELLING 
Het primaire doel van dit onderzoek is te zorgen voor helderheid bij de realisatie van 
werknemersvoorzieningen 1 o.p bedrijvenparken in ·Neqerla11d. Dit doel wordt bereikt door 
middel van onderzoek naar de vraag van werknemers en onderzoek naar het ontwikkelen 
en beheren van een bedrijvenpark met een hoog voorzieningenniveau. Het einddoel is het 
creeren van completere en duurzamere bedrijvenparken, die een toegevoegde waarde 
hebben voor de gevestigde bedrijven en werknemers en daarmee tevens voor beleggers . 

1 
Een werknemersvoorziening zoals bedoeld in dit onderzoek kan warden gedefinieerd als: een 

voorziening op een bedrijventerrein, die voor een aangenamer werkkl imaat zorgt voor de aanwezige 
werknemers. 
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DEE LVRAGE N 
Welke ontwikke lingen zijn er in Nederland op het gebied van bedrijvenparken? 
Welk type werknemers zijn er op bedrijvenparken aanwezig? 
Hoe verloopt het ontwikkelingsproces van bedrijvenparken? 
Welke rol kan een aparte organisatie voor bedrijvenparken betekenen, die het 
beheren van voorz ieningen als core-business heeft? 
Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van beheer van werknemersvoorzi eningen? 

ONDERZOEKSTRAJ ECT 
Het onderzoek bestaat uit vier stappen. In stap 1 wordt de ontwikkeling van 
bedrijvenparken behandeld en komen de voorbeeldprojecten aan bod . Daarna wo rdt in 
stap 2 de vraag naar voorzieningen van werknemers op bedrijvenparken uiteen gezet. De 
vraag naar en het aanbod van voorzieningen worden in stap 3 gematched. Hierna wordt er 
een matrix opgesteld die de haalbaarheid van de voorzieningen weergeeft . In stap 4 
wordt ingegaan op welke manier deze voorzieningen ontwikkeld en beheerd moeten 
worden om een bedrijvenpark met een hoogwaardig voorzieningenniveau te realiseren. 

RESULTATEN 
Van alle verschillende bedrijventerreinen in Nederland, is het bedrijvenpark het meest 
geschikte type voor de realisatie en beheer van werknemersvoorzieningen*. Het 
voorzieningenniveau op bedrijvenparken is aanmerkelijk hoger dan dat op de overige 
bedrijventerreinen. Doordat tevens het type werknemer op bedrijvenparken minder divers 
is, is het makkelijker de gewenste voorzieningen te bepalen. Daarnaast is het aantal 
werknemers per vierkante meter hoog, waardoor er op bedrijvenparken een groter 
draagvlak aanwezig is voor de realisatie van deze voorzieningen dan op andere 
bed rijventerrei nen. 

Er zijn acht bedrijvenparken geanalyseerd om een beeld te krijgen van het huidige 
aanbod van voorzieningen op dergelijke parken. Daarna is door onderzoek naar soorten 
werknemers de vraag naar voorzieningen op bedrijvenparken bepaald . Door ondermeer 
veranderende werkomstandigheden en een toenemende vraag naar kwaliteit, wensen 
deze werknemers tegenwoordig de volgende voorzieningen: 

• Sportvoorzieningen 
• Zorg/medisch centrum 
• Kinderopvang 
• Winkels (non-food branche) 
• Supermarkt 
• Stomerij 
• Bank 
• Kapper 
• Restaurant 
• Hotel 
• Leisurevoorzieningen 
• Parkachtige omgeving 

Voor het bepalen van de realisatie van deze 
voorzieningen , is inzicht nodig in de 
factoren die voor deze realisatie bepalend 
zijn. Uit de voorbeeldcases komen 
verschillende factoren naar voren, die de 
realisatie en haalbaarheid van 
voorzieningen in grote mate kunnen 

VOORZIENINGEN 

1 Kapper 

2 Stomerij I wasserette 

3 Zorg I Medisch centrum 
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11 Kinderopvang 

1 2 Sportvoor:zienlngen 

INVLO EOSFACTOREN 

Parldactonm 

~ 

j .. 
'i ~ 

:; .. 
] J ~ ~ .. 

II • "'] • ..J • ""] l"'J 
::J 
::J • -, ::J 
ID • • • • • • • _j 

• • 

Orngevlngsf . K«*rf«taren 

1 ~ 
!l ! .~ .!1 

I ~ ~ ~ 
~ ~ " . 

l 
e fi 4! ,, 

l • . 
1 ~ 

0 

~ .. 
~ f " t. 

~ 
0 ~ " . 

• .. 
I 

0 

~ ~ 
~ ~ i I!. : - • • • -, • 

I -
_J • • • • • • "l • l..J • • • ,_ • ~ • !::J • • • 

-, 

- _J - -be'invloeden. Aan de hand van een 
uitwerking van deze factoren, is er een 
instrument opgesteld , dat gebruikt kan 
worden bij de bepaling van de haalbaarheid 
van diverse voorzieningen op 

Mate waarln de factor lnvloed heeft op de haalbaarheid van de voorzienh 

Ill zeer grooc 

- groot 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 

zeer Klein 

3 



haalbaarheidsmatrix kunnen de invloedsfactoren gehaald worden, waarna er een redelijk 
beeld wordt geschetst welke realisatie- en exploitatierisico's er bij welke voorziening 
aanwezig zijn. 

Een constante en eventueel 
zelfs exponentiele groei van 
het bedrijvenpark, zowel 
kwalitatief als in aantal 
kantoren en werknemers, is 
noodzakelijk voor de ontwik-
keling van de boven-
genoemde voorzieningen. 
Deze groei kan bewerk
stelligd worden door het 
ontwikkelingsproces van be
drijvenparken te optima
liseren. Wil een gebied zich 
ontwikkelen in een 
hoogwaardig bedrijvenpark 
met een hoog voorzie
ningenniveau dan kunnen de 
volgende 3 fasen onder
scheiden worden, namelijk 
een beginfase, een 
middenfase en een eindfase. 
In deze fasen wordt het 
vastgoedontwikkelings
proces meerdere keren doorlopen. De relatie tussen vastgoedontwikkelingsproces en 
fasering van bedrijvenparkontwikkeling is in bovenstaande figuur schematisch 
weergegeven. De grootte van de aangegeven blokken geven de intensiteit van de daarin 
genoemde stappen aan. 

Uit de praktijk blijkt een traditionele manier van ontwikkelen in geen tot zeer weinig 
gevallen leidt tot een hoogwaardig bedrijvenpark. Er zijn verschillende knelpunten te 
noemen die de oorzaak van dit gegeven zijn: 

• Ontbreken grondprijsbeleid • Onvoldoende marketing 
• Beperkingen aangewezen /ocatie • Groot ontwikkelingsrisico voorz. 
• Verschil doelstellingen actoren • Lage beheerkwaliteit 

Deze knelpunten worden voornamelijk veroorzaakt door te weinig interactie tussen de 
betrokken partijen die in het vastgoedontwikkelingsproces voorkomen. Bij de invulling van 
het vastgoedontwikkelingsproces dient er dus een vorm van samenwerking tussen de 
private partijen en overheid aanwezig te zijn, een zogenaamde PPS (publiek-private 
samenwerking). 
De samenwerking zal moeten bestaan uit de aanwezige actoren die in het 
ontwikkelingsproces onderscheiden kunnen warden, namelijk beleggers, ontwikkelaars, 
overheid en gebruikers. Om te zorgen dat de betrokkenheid van deze actoren zeer hoog 
blijft, zal er gebruik gemaakt moeten warden van de meest vergaande 
samenwerkingsvorm, namelijk · een Joint Venture-model. Door het opstellen van een 
'actiematrix' word• aangegeven welke acties er in de Joint Venture moeten warden 
vastgelegd. Tevens geeft de matrix aan wanneer en door welke partij de actie uitgevoerd 
dient te warden om te komen tot een succesvolle bedrijvenpa rkontwikkeling. 
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In de actiematrix zijn de acties genoemd die voor een gestructureerd ontwikkelingsproces 
moeten zorgen. Door middel van het volgende figuur wordt er nu bepaald wanneer de 
genoemde voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. 

Door de varierende fasering zijn er 
geen specifieke aanvangsmomenten 
voor het ontwikkelen van de 
voorzieningen te geven . Feit is wel 
dat voor de tota le ontwikkeling van 
een hoogwaardig bedrijvenpark, de 
acties en afspraken , genoemd in de 
act iematrix, gewaarborgd moeten 
blijven. 
De aanwezigheid van een 
beheerorganisatie zal voor het 
behoud van dit kwalitatief 
hoogstaand terrein moeten zorgen. 
Uit onderzoek naar 
gebiedsmanagementvormen blijkt 
dat een beheerorganisatie aan de 
volgende voorwaarden moet 
voldoen: 

• Beschikbaarheid van een 
instrumentarium 

• Inzicht in verantwoordelijkheden 

C · WINKELS (NON-FOOD) 
- LEISUREVOORZI ENINGEN 

B -HOTEL 
- P05TKANTOOR 
- BANK 
- SUPERMARKT 

A - S PO R1VOORZ. 
- KJNDEROPVANG 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

• Vertrouwen en draagvlak 
• Duidelijke doelstellingen 
• Structurele financiering 

Een beheerorganisatie kan bestaan uit drie juridische constructies, namelijk een 
vereniging van eigenaren (VVE), een cobperatieve vereniging van eigenaren (CVVE) en 
een stichting . Een cobperatieve vereniging van eigenaren is het meest geschikt voor het 
beheer van een bedrijvenpark en zal in de initiatieffase door de Jo int Venture opgericht 
worden . In een CVVE zijn enkel de beleggers, de projectontwikke laars en de gemeente lid. 
Toch is het echter voor huurders, bij met name de voorz ieningen be langrijk dat hun stem 
goed wordt gehoord . Om deze reden wordt er gekozen om twee afgevaardigden van de 
huurders zitting te laten nemen in het bestuur van de CVVE, zowel huurders van 
kantoorgebouwen als van voorzien ingen. De huurders zullen deze afgevaardigde 
gezamenlijk kiezen , waardoor de wensen en behoeften van deze huurders beter bij de 
vereniging bekend zijn. 

Deze beheerorganisat ie heeft te maken met verschillende exploitatiekosten. Door gebruik 
te maken van een combinatie van fondsvorm ing en een verpl ichte bijdrage kan de 
organisatie in econom ische tegenspoed vasthouden aan de gestelde eisen van kwaliteit. 
Daarnaast zorgt de contributie voor een grotere betrokkenheid van de eigenaren, dan 
wanneer er enkel gebru ik wordt gemaakt van fondsvorming. 

Een ander financieel aspect betreft de exploitatie van de werknemersvoorzieningen. Er is 
in dit onderzoek gekeken naar een vrij nieuwe manier om voor het genoemde 
multipliereffect te zorgen, namelijk door toepassing van omzet gerelateerde huur. De 
basisgedachte achter omzet gerelateerde huur is dat de huurder van een winkel een 
geheel of gedeeltel ijke aan de omzet ' gerelateerde ' huursom betaalt in plaats van de 
gebruikelijke 'vaste ' huursom . Er kan gesteld worden dat het interessant is de toepassing 
van deze financier ingsconstructie verder te onderzoeken. Beleggers zullen de eerste jaren 
te maken krijgen met lagere inkomsten dan bij gebruikmaking van traditionele huur. 
Echter bij een succesvolle ontwikkeling van het betreffende bedrijvenpark kan dit 
rendementsverlies in de toekomst worden gecompenseerd door hogere omzetten van de 
exploitant. 
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CONCLUSIES 
Aan de hand van het onderzoek kunnen de volgende conclusies warden getrokken: 

• Gefaseerd ontwikkelingsproces bedrijvenparken 
Het ontwikkelingsproces van bedrijvenparken kan warden ingedeeld in drie fasen. Het 
herkennen van deze fasen is essentieel voor de realisatie van het bedrijvenpark en de 
aanwezige voorzieningen. Aan de hand van deze fasen kunnen er door de betrokken 
partijen op de juiste momenten acties ondernomen worden om een constante en eventueel 
zelfs exponentiele groei van het bedrijvenpark te bewerkstelligen. 

• Pro-actief beleid en samenwerking in 1e fase 
Om de genoemde acties vast te stellen moeten de betrokken partijen ervan overtuigd zijn 
dat samenwerking in de vorm van een Joint Venture al in de 1 e fase noodzakelijk is om een 
hoogwaardig bedrijvenpark te realiseren. Zolang deze partijen sceptisch tegenover deze 
intensieve samenwerking staan, zal het benodigde draagvlak uitblijven. Tevens zal er bij 
de organisaties een pro-actief beleid aanwezig moeten zijn 

• Aanwezigheid beheerorganisatie 
Om de kwaliteit van het bedrijvenpark te behouden zal er een beheerorganisatie op het 
bedrijvenpark aanwezig moeten zijn. Een cooperatieve vereniging van eigenaren is het 
meest geschikt voor het beheer van een bedrijvenpark en zal in de initiatieffase door de 
Joint Venture opgericht moeten warden. 

• Stimulering realisatie voorzieningen 
Aangezien bij de ontwikkeling van een bedrijvenpark de voorzieningen voor een 
multipliereffect moeten zorgen, dient de realisatie van deze voorzieningen gestimuleerd te 
worden. De voorzieningen moeten niet alleen worden meegenomen in het planconcept, 
maar zullen tevens voorzien moeten zijn van de juiste financieringsvorm. Het gebruik van 
gedeeltelijke omzethuur kan voor deze stimulering zorgen. 
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HOOFDSTUK 1 IN LEIDING 

1.1. AANLEIDING 

1.1.1. Sociaa/ maatschappelijke ontwikkelingen 

De laatste jaren is er op sociaal maatschappelijk niveau duidelijk een nieuwe tendens waar 
te nemen: de toenemende behoefte aan kwaliteit. Deze behoefte beperkt zich niet a Ileen 
tot materieel gebied, ook de kwaliteit van !even wordt steeds belangrijker gevonden. Er 
kan gesproken warden over een betere inrichting van de vrije tijd, gezin en kwaliteit van 
gezondheid. 
Daarnaast wordt individualisering beschouwd als de meest kernachtige karakterisering van 
de sociaal-maatschappelijke dynamiek. Mensen laten bij de inrichting van hun !even steeds 
meer hun eigen voorkeur gelden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende ontwikkelingen: 
het eenpersoonshuishouden, bewust gekozen kinderloosheid, buitenshuis werken van de 
gehuwde vrouw e.d. [Sociaal en Cultureel Rapport, 2000] 

De 'nieuwe werknemer' 

De sociaal maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de arbeidsmarkt. 
De laatste jaren zoeken werknemers steeds meer naar een goede balans tussen werk en 
prive, maar ook naar efficiente tijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. Deze 
veranderingen hebben ertoe geleid dat tegenwoordig de 'nieuwe werknemer' een 
veelgebruikte term is. 
Voor organisaties is het van belang te weten wat er nu onder deze 'nieuwe werknemer' 
wordt verstaan. Een bedreiging is namelijk dat de wensen en behoeften van deze nieuwe 
werknemer niet meer stroken met de huidige werksituatie, waardoor het behoud en 
aantrekken van nieuwe werknemers voor organisaties problematisch kan warden. 

De Stichting Management Studies heeft door middel van een onderzoek werknemers
wensen en de managementconsequenties daarvan in kaart gebracht. [De Korte, 1994] 
Een drietal ontwikkelingen, die samenhangen met het fenomeen van de 'nieuwe 
werknemer' komen hierin naar voren. Deze zullen de komende tijd managementaandacht 
gaan vragen: 

• Tweeverdieners 
• Combinatie werk-prive 
• Flexibele werktijden 

Tweeverdieners 
In toenemende mate zal de nieuwe werknemer een tweeverdiener zijn. Dit heeft voor 
organisaties een aantal gevolgen. 
De werknemer is minder afhankelijk van het inkomen dat hij uit de onderneming krijgt. 
Afhankelijk van de omvang van het inkomen van zijn/haar partner kan materiele beloning 
('geld'), dus in mindere mate een bindende en motiverende factor warden. 
De medewerker is (geografisch) minder mobiel. De lokale gebondenheid door traditionele 
gezins- en familiebanden mag wellicht wat minder warden, het geografisch verplaatsen 
van werknemers met een werkende partner is lastig. 
De medewerker is beter in staat en waarschijnlijk eerder bereid om risico's te nemen. De 
financiele afhankelijkheid van de werkgever neemt af. Hierdoor zal de werkgever meer 
moeite moeten doen om zijn werknemer te behouden, bijvoorbeeld door middel van het 
aanbieden van een brede keuze aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, naast de 
aanwezige goede primaire arbeidsvoorwaarden. 
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Combinatie werk-prive 
Mede als gevolg van de toename van het aantal tweeverdieners zal de combinatie werk
prive voor werknemers en werkgevers belangrijk warden. Dit uit zich niet alleen in 
verzoeken om deeltijdarbeid maar oak in arbeidsvoorwaardelijke zin wint deze 
problematiek voor organisaties aan belang . De werkgever moet, al dan niet door de 
wetgever of CAO-partijen daartoe gedwongen, voorzieningen gaan treffen voor 
ouderscha psverlof of ki nderopva ng . 
Er is hier geen sprake van 'iets modieus', maar het is een onderdeel van een proces dat 
reeds lange tijd gaande is. Dit zegt iets over de 'onafwendbaarheid'. 

Flexibele werktijden 
De 'nieuwe werknemer' zal op grotere schaal voor een ontkoppeling van arbeids- en 
bedrijfstijden gaan zorgen. De standaard 40-urige werkweek en het begrip 'open tijdens 
kantooruren' zijn aan slijtage onderhevig. Flexibilisering van arbeidstijden en 
bedrijfstijdverlenging zullen van ondernemingen grate organisatorische aanpassingen 
vergen, maar bieden tevens grate mogelijkheden. 

1.1.2. Economische ontwikkelingen 

Naast de veranderende werknemer hebben bedrijven tevens te maken met economische 
ontwikkelingen. Twee ontwikkelingen, waar op dit moment veel aandacht naar uitgaat, 
kunnen een grate invloed hebben op de huidige organisaties. Het gaat daarbij om de 
volgende ontwikkelingen: 

• Krapte arbeidsmarkt 
• Schaarste duurzame bedrijventerreinen 

Krapte arbeidsmarkt: 
Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor bedrijven steeds moeilijker goede 
werknemers aan te trekken en te behouden. Een van de meest belangrijke instrumenten 
die organisaties hierbij helpt is het arbeidsvoorwaardenpakket. Bedrijven zijn daarom 
volop bezig met het flexibiliseren van arbeidsvoorwaardenpakketten. 
Flexibel belonen is niet nieuw. Het concept 'cafetariaplan' dateert bijvoorbeeld al uit de 
jaren zeventig. Dit plan verschaft de medewerkers de keuze voor een beloningsvorm die 
het best aansluit bij zijn behoeften. [Vinke, 1984] 
Een andere vorm van flexibel belonen is de 'zak met geld'. In deze vorm van flexibel 
belonen geeft men de medewerker alleen een hoeveelheid geld en moet hij zelf voorzien in 
zijn secundaire arbeidsvoorwaarden. [Snoeks, 1998] 

Tevens zijn er tal van tussenvormen die door bedrijven gebruikt warden om flexibel te 
belonen. Bij al deze vormen komt naast het aanbod van verschillende geldregelingen, 
verzekeringsopties en arbeidstijdregelingen tegenwoordig oak de persoonsgerelateerde 
voorzieningen in de belangstelling te staan. Door het aanbieden van bijvoorbeeld sport- en 
leisurevoorzieningen en het regelen van kinderopvang met alle (fiscale) voordelen die 
hierbij van toepassing zijn, hebben bedrijven een nieuw middel om werknemers aan te 
trekken en te behouden. 

Schaarste duurzame bedrijventerreinen: 
De komende jaren zal er een groat tekort aan bedrijventerreinen ontstaan. Het Centraal 
Planbureau heeft berekend dat het tekort aan bedrijventerreinen de komende tien jaar zal 
oplopen tot 1800 hectare. Wanneer de huidige economische groei aanhoudt kan dat echter 
makkelijk het dubbele warden. [Volkskrant 14-09-2000] 

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 1999 naar aanleiding van de Nata 
Ruimtelijk Economisch Beleid 30 miljoen gulden uitgetrokken voor de periode 1999 - 2002 
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om zogenaamde duurzame bedrijventerreinen te stimuleren. Zij hanteert daarvoor de 
volgende definitie: 

'Samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, gericht op het verbeteren 
van het (bedrijfs-) economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een 
efficienter ruimtegebruik' 

De ontwikkeling van deze bedrijventerreinen maakt het voor bedrijven gemakkelijker 
intensief samen te werken aan duurzame oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld 
utiliteiten, terreinbeheer en zelfs facilitaire voorzieningen. Het gezamenlijk gebruiken van 
deze utiliteiten en facilitaire voorzieningen leidt bedrijfseconomisch tot een interessante 
prijs/prestatie-verhoudi ng. 

1.2. ANALYSE ONDERZOEKSGEBIED 

Door de in paragraaf 1.1. genoemde ontwikkelingen zijn bedrijventerreinen de laatste 
jaren in Nederland aan grote veranderingen onderhevig. Ontwikkelaars, beleggers en 
bedrijven lijken steeds meer ge'interesseerd te zijn in het realiseren van een hoog 
voorzieningenniveau op bedrijventerreinen. Doordat onder andere het aanbieden van 
goede arbeidsomstandigheden voor bedrijven op termijn van groot belang is, komt ook de 
realisatie van werknemersvoorzieningen in beeld. Bedrijven kunnen met deze 
voorzieningen een aangenamer werkklimaat creeren voor (toekomstige) werknemers. Met 
de realisatie van deze voorzieningen lijkt de ontwikkeling van bedrijventerreinen een 
nieuwe weg in te gaan. 

Dit hoofdstuk bevat een korte weergave van de vraag van werknemers naar voorzieningen 
en de huidige ontwikkeling en beheer van voorzieningen op bedrijventerreinen. 

1.2.1. Werknemers en voorzieningen 

De aandacht voor voorzieningen op bedrijventerreinen is in Nederland de laatste jaren flink 
toegenomen. Voorheen zijn er echter op traditionele bedrijventerreinen nauwelijks 
voorzieningen voor werknemers gerealiseerd. Dit kwam onder andere door het gebrek aan 
behoefte, waardoor er door gemeenten en projectontwikkelaars een mono-culturele opzet 
werd gecreeerd. Er werd door diverse partijen nog niet nagedacht over de effectieve 
meerwaarde die voorzieningen voor werkgevers en werknemers op bedrijventerreinen 
konden en kunnen bieden. 

De opkomst van voorzieningen zijn voornamelijk in de zogenaamde bedrijvenparken goed 
zichtbaar. Een bedrijvenpark is een bepaald plangebied met kantoorgebouwen van een 
betrekkelijk hoog kwaliteitsniveau, moderne uitstraling en een hoge graad van 
landschappelijke verzorging. In deze parken probeert men door middel van het integreren 
van diverse functies, zoals winkels, leisure en werk een beter werk- en leefmilieu te 
scheppen voor de gebruikers. Ontwikkelaars van deze parken denken goed te weten welke 
voorzieningen er het beste gerealiseerd kunnen en/of moeten worden om een 
hoogwaardige kwaliteit voor een langere periode te waarborgen. 

Zij gaan hierbij uit van Angelsaksische voorbeelden, zoals Stockley Park bij luchthaven 
Heathrow in Groot-Brittannie. Verschillende voorzieningen die hier worden aangeboden 
zijn: een zwembad, een kinderdagverblijf, een fitnessruimte, squashbanen, een bank, een 
pub etc. Deze voorzieningen zijn geclusterd in het zogenaamde Arena-centrum. De 
werknemers gebruiken deze voorzieningen zeer regelmatig. 
Daarnaast gaan de ontwikkelaars af op de aanwezige vraag van bedrijven. Deze bedrijven 
bepalen vaak, zonder goed overleg met werknemers, welke voorzieningen er gewenst zijn. 
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Uit de aanleiding blijkt namelijk dat de wensen en eisen van werknemers de afgelopen 
jaren sterk zijn veranderd. Het zoeken naar een goede balans tussen werk en prive en de 
steeds groter wordende vraag naar kwaliteit zorgt voor het ontstaan van de huidige en 
toekomstige nieuwe werknemer. Om de nieuwe bedrijvenparken tevens een duurzame 
ontwikkeling te bieden, zal er meer onderzoek naar deze vraag moeten worden gedaan. 

1.2.2. Beheer van werknemersvoorzieningen 

De opzet van de bedrijvenparken in Nederland komt oorspronkelijk uit de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannie. Deze parken stonden bekend om hun uitgekiende 
landschapsinrichting, vormgeving en voorzieningenniveau. Vergeleken met Nederland zijn 
er echter grote verschillen in het beheren van deze bedrijvenparken. 
Een van de grootste verschillen is de hoogte van de huurprijzen. Deze liggen in Nederland 
ver onder het niveau van Engeland. Tevens zijn de huurcontracten in Engeland 
aanmerkelijk langer. Deze twee aspecten zorgen voor een hogere beleggingswaarde van 
de gebouwen. Dit maakt het voor de ontwikkelaar mogelijk om in een lagere dichtheid te 
bouwen en meer te investeren in de landscaping. 
Daarnaast is het in deze landen gebruikelijk dat de private ontwikkelaars in samenspraak 
met overheden het gehele bedrijvenpark ontwikkelen en vervolgens ook beheren met een 
zogenoemde parkmanagament-organisatie. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse 
situatie, waar de grondontwikkeling in handen is van de gemeente. Bedrijven en 
projectontwikkelaars kopen grond en realiseren vervolgens gebouwen. De 
projectontwikkelaars houden het onroerend goed niet lang in eigendom, maar verkopen 
het vaak al voor realisatie. Na realisatie is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer 
van de openbare ruimte op de locatie. [Van Engelenburg, 1998] 

In Nederland wordt volop met 'parkmanagement' geexperimenteerd. Parkmanagement is 
het sturen van inrichting en beheer van een kantorenpark of bedrijventerrein, met als doel 
het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van openbare en private ruimte. [De 
Zwart, 2000] Het vasthouden van het kwaliteitsniveau is niet uitsluitend een taak van de 
gemeente, maar een samenwerking tussen gemeente, gebruikers en eigenaren van 
vastgoed. 
De werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken komen er bij deze samenwerking nog 
karig af. Het is voor eigenaren, in tegenstelling tot het inrichten, vormgeven en beheer van 
zowel openbare en private ruimte en gebouwen, niet verplicht bij te dragen aan deze 
voorzieningen. Het nadeel van het gebruik van deze opties is dat bij het daadwerkelijk 
realiseren van parkmanagement de risico's van exploitatie veelal te groot worden geacht, 
waardoor deze voorzieningen niet van de grond komen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van werknemersvoorzieningen op 
bedrijventerreinen in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Onderzoek naar de 
behoeften en wensen van werknemers is nog nauwelijks uitgevoerd. Feit is wel dat het 
concept parkmanagement bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen steeds meer 
in opkomst is. Het realiseren van een hoog voorzieningenniveau als onderdeel van 
parkmanagement is in Nederland echter nog nauwelijks van de grond gekomen. Naast het 
gebrek aan gedegen behoefteonderzoek ligt de oorzaak bij de vele onduidelijkheden op het 
gebied van draagvlak en exploitatie, waardoor de betrokken partijen de risico's te groot 
achten en de optionele voorzieningen bij de realisatie worden geschrapt. 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 

Op basis van de beschreven aanleiding kan geconcludeerd warden dat de werkgevers door 
de nieuwe werknemersvraag de komende jaren met grote veranderingen geconfronteerd 
zullen warden. Daarnaast zullen tevens beheerders c.q. ontwikkelaars en beleggers van 
bedrijventerreinen en bedrijvenparken op de verandering van deze werknemersvraag 
moeten inspelen. Het aanbod van nieuwe werkgebieden zal immers op de vraag moeten 
aansluiten. De werknemer blijkt een essentiele factor in deze ontwikkelingen te spelen en 
staat in dit onderzoek dan ook centraal. 
Uit de analyse van het probleemgebied blijkt echter dat er in verschillende deelgebieden 
nog veel onduidelijkheid is. De behoeften en vraag van de werknemers blijken bijvoorbeeld 
nog nauwelijks bekend te zijn . Daarnaast is er nog te weinig gestructureerd onderzoek 
gedaan naar de gehele organisatie die bij de ontwikkeling van de voorzieningen op 
bedrijventerreinen komt kijken. 
Om voor enige helderheid in deze deelgebieden te zorgen, is er voor het 
afstudeeronderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd: 

'Welke voorzieningen zijn er door werknemers op bedrijvenparken gewenst en op 
welke manier kunnen deze voorzieningen het beste ontwikkeld en beheerd 
warden om hier in vu/ling aan te geven ?' 

Bij deze probleemstelling zijn verschillende onderzoeksvragen te stellen, die hier in 
verschillende onderwerpen uiteen zijn gezet: 

Bedrijvenparken 
Welke verschillende typen bedrijventerreinen kunnen er onderscheiden worden? 
Welke ontwikkelingen zijn er in Nederland op het gebied van bedrijvenparken? 
Hoe warden bestaande bedrijvenparken met werknemersvoorzieningen in Nederland 
door werknemers ervaren? 
Welke voor- en nadelen warden er in voorbeeldprojecten genoemd met betrekking tot 
deze voorzieningen? 
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met businessparken in de Angelsaksische 
landen op het gebied van verschil in voorzieningen? 
Welke rol kan een aparte organisatie voor bedrij venparken betekenen, die het beheren 
van voorzieningen als core-business heeft? 

Werknemers 
Welk type werknemers zijn er op bedrijvenparken aanwezig? 
Welke vraag naar voorzieningen hebben deze werknemers? 
Wat kan er onder werknemersvoorzieningen verstaan worden? 
Hoe warden bedrijvenparken met voorzieningen door werknemers ervaren? 

Beheer en financiering 
Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van beheer van werknemersvoorzieningen? 
Welke op het gebied van financiering? 
Is het mogelijk om een beeld te schetsen hoe werknemersvoorzieningen op 
bedrijvenparken zich in de toekomst zullen ontwikkelen? 
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1.4. ONDERZOEKSAFBAKENING 

Het afstudeeronderzoek zal warden afgebakend met het volgende: 

• Van de aanwezige bedrijventerreinen zal enkel het bedrijvenpark in Nederland 
behandeld worden. 

• Het onderzoek gaat niet in op de herstructurering van bedrijvenparken. 
• De werknemers, die in dit onderzoek centraal staan, zijn werkzaam op een 

bedrijvenpark in Nederland. 
• In dit onderzoek zullen huurders die tevens eigenaar van een kantoorgebouw zijn niet 

warden behandeld. 
• In dit onderzoek zal niet verder warden ingegaan op eventueel aanwezige 

samenwerkingsverbanden zoals stads- en euregio's. 
• In welke mate de voorzieningen een toegevoegde waarde zijn voor de werkgever 

wordt bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten . 
• In dit onderzoek zal enkel warden gekeken naar gebouwgebonden voorzieningen. 

Aanbieders van on-site en/of internetservices vallen hier niet onder. 

1.5. DOELSTELLING 

Binnen dit afstudeeronderzoek kunnen er verschillende doelstellingen benoemd warden. 
Onderstaand zijn deze doelstellingen uitgesplitst naar academische-, praktische- en 
persoonlijke doelstellingen . 

1.5.1. Praktische doelstelling 

Het primaire doel van dit onderzoek is te zorgen voor helderheid bij de realisatie van 
werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken in Nederland. Dit doel wordt bereikt door 
middel van onderzoek naar de vraag van werknemers en onderzoek naar de ontwikkeling 
en het beheer van een bedrijvenpark met een hoog voorzieningenniveau. Het einddoel is 
het creeren van completere en duurzamere bedrijvenparken, die een toegevoegde waarde 
hebben voor de gevestigde bedrijven en werknemers en daarmee tevens voor beleggers. 

1.5.2. Academische doelstellingen 

Het verbreden en verdiepen van bestaande kennis met betrekking tot 
werknemersbehoeften en de ontwikkeling van bedrijvenparken; 
Inzicht verkrijgen van de betrokken deelgebieden bij de opzet van werknemers
voorzieningen op bedrijvenparken; 

1.5.3. Persoonlijke doelstel/ingen 

Het op doen van ervaring met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek; 
Het afronden van de studie Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven; 
Orientatie op toekomstige werkgebieden; 
Uitbreiden kennis met betrekking tot bedrijvenparken en voorzieningen 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 15 



1.6. AANPAK 

In dit hoofdstuk wordt het afstudeeronderzoek door middel van een stappenplan 
uiteengezet. De stappen worden kort toegelicht en er wordt aangegeven wat het resultaat 
van elke stap zal zijn. Daarna zal een schema het stappenplan overzichtelijk maken. 

1.6.1. Stappenplan 

Het stappenplan wordt onderverdeeld in vier stappen. Elke stap beschrijft de in het 
schema aangegeven onderwerpen: 

Stap 1: Typologie bedrijventerreinen en ontwikkeling bedrijvenpark 
In deze stap zal een typologie van bedrijventerreinen worden omschreven. Een type 
bedrijventerrein zal verder uitgewerkt worden, namelijk het bedrijvenpark. Het 
bedrijvenpark zal gedurende dit gehele onderzoek centraal staan. Er zal in deze stap 
uitvoerig stil worden gestaan bij de ontwikkeling van dit type bedrijventerrein en de 
opkomst van parkmanagement. Tot slot worden er verschillende voorbeeldcases 
uitgewerkt die samen met stap 2 de input vormen voor de match: vraag en aanbod in 
stap 3. Deze stap zal aan de hand van literatuurstudie en interviews beschreven worden. 

Stap 2: Werknemers en vraag naar voorzieningen 
Deze stap richt zich op werknemers, die op bedrijvenparken aanwezig zijn. Door middel 
van een profilering zal de vraag van deze werknemers in kaart worden gebracht. 
Vervolgens zal de ontwikkeling van werknemersvoorzieningen behandeld worden. Het 
resultaat van deze stap zal een overzicht van voorzieningen zijn, die de huidige en 
toekomstige vraag van deze werknemers op bedrijvenparken weergeeft. Deze stap zal met 
behulp van literatuurstudie beschreven worden. 

Stap 3: Match: vraag en aanbod 
Nadat er in stap 2 een overzicht van voorzieningen is opgesteld, worden er met behulp van 
uitgewerkte voorbeeldcases de verschillen in vraag en aanbod beschreven. Daarna zal er, 
door uitwerking van de belangrijkste invloedsfactoren, een instrument worden opgesteld, 
dat gebruikt kan worden bij de bepaling van de haalbaarheid van diverse voorzieningen op 
bedrijvenparken. Deze stap zal met behulp van literatuurstudie en interviews met 
betrokkenen beschreven worden. 

Stap 4: Uitwerking 
In deze laatste stap zal worden ingegaan op het ontwikkelings- en beheerproces van 
bedrijvenparken. Daarnaast worden mogelijke samenwerkingsvormen en 
beheerconstructie behandeld, waardoor duidelijk zal worden op welke manier 
voorzieningen op bedrijvenparken het beste gerealiseerd en beheerd kunnen worden . 
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1.6.2. Schema stappenplan 

Stap 1 (literatuurstudie en interviews) 
r----------------------------------------

Stap 2 (literatuurstudie) 
r--------------------------------

I 
I 
I I 

I 
I_ - - - - - - - - - - - - - - -----------------

Stap 3 (interviews en literatuurstudie) 
r------------------------------------------------

Stap 4 (verwerking) 

Figuur 1.1 - Schema stappenplan 
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HOOFDSTUK 2 BEDRIJVENTERREINEN 

2.1 INLEIDING 

Bedrijventerreinen zijn in de afgelopen decennia sterk veranderd. De eerste 
bedrijventerreinen werden rond de eeuwwisseling door bedrijven zelf ingericht. Het ging 
om solitaire bedrijfsvestigingen en nog niet om terreinen met meer bedrijven. Als gevolg 
van de industriele revolutie ontstonden er tussen 1900 en 1910 grootschalige industriele 
complexen; het betrof veelal investeringen van individuele bedrijven op locaties aan de 
rand van de stad . Vanaf de jaren twintig werden de eerste integrale 
stadsuitbreidingsplannen gemaakt, waarin plaats was voor planmatig-collectief 
ontwikkelde bedrijventerreinen. Deze terreinen waren vooral gericht op clustering van 
grotere industriele bedrijvigheid. [Geoplan, 2001] 

In de jaren zestig vestigden naast de industrie ook de groothandel, de bouwnijverheid en 
de transportsector zich steeds meer op bedrijventerreinen, waardoor deze terreinen een 
gemengd karakter kregen . [Schuurman, 1995] In de jaren '80 deed de zonering van 
bedrijventerreinen zijn intrede; voor kantoorachtige bedrijven werden aparte zones of 
locaties ingericht en er werden pogingen gedaan om bedrijventerreinen te differentieren. 

Op basis van deze studies zijn er verschillende typologieen van bedrijventerreinen te 
onderscheiden. In de volgende paragraaf zullen deze verder behandeld worden. 

2.2. TYPOLOGIE EN CLASSIFICATIE VAN BEDRIJVENTERREINEN 

Om nu te kunnen bepalen op welke bedrijventerreinen dit onderzoek het meest van 
invloed is, zal er eerst gekeken moeten worden welke indelingen van bedrijventerreinen er 
tegenwoordig aanwezig zijn. Bedrijventerreinen kunnen o.a. gedefinieerd worden naar: 

- Doelgroepen 
- Aanwezige bedrijfspanden 
- Locatie 
- Milieucategorieen 

Doelgroepen 
Onderscheid in doelgroepen wordt gemaakt met de achterliggende gedachte dat 
overeenstemmende activiteiten zich versterken. Een voorbeeld van een doelgroepindeling 
is bijvoorbeeld: [Buck Consultants International, 1999] 

• Gemengd 
• Distributie 
• Industrie 
• Kantoor stadsrand 
• Kantoor binnenstad 
• Zee haven 

Aanwezige bedrijfspanden 
Het adviesbureau BRO te Vught heeft een indeling van bedrijfspanden ontwikkeld. Bij deze 
indeling kan duidelijker de aanboddifferentiatie afgestemd worden op de lokale vraag in de 
markt. Het nadeel van deze typologie is echter dat deze indeling slechts is gebaseerd op 
een kwaliteitsniveau, namelijk de beeldkwaliteit: [Rouwenhorst, 1994] 

• Representatieve kantoren 
• Kantoorachtigen/showrooms 
• Kantoorachtigen/showrooms met bedrijfshal 
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• Bedrijfshallen zonder open opslag 
• Bedrijfshal met open opslag 
• Procesindustrie 

Locatie 
Een andere invalshoek is de bereikbaarheid van de locatie en ontsluiting voor personen, 
goederen, telematicavoorzieningen e.d. Hierbij wordt dan aangesloten op het ABC-beleid 
van de overheid: 

• A-/ocatie: 
Locaties waarbij het gebruik van de auto sterk kan warden beperkt doordat deze 
overwegend goed met openbaar vervoer te bereiken zijn, t.g.v. de situering in het 
centrum van de stad, of directe periferie daarvan. 

• B-locatie: 
Locaties welke met het openbaar vervoer redelijk tot goed te bereiken zijn, maar 
waarbij in ruimere mate het gebruik van de auto geaccepteerd wordt, mede door de 
minder centraal gelegen situering ervan. 

• C-/ocatie: 
Locaties aan de rand van de stedelijke bebouwing en bij de ontsluiting(en) van de 
auto(snel)weg(en), waarbij de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (vaak) 
problematisch is( ... ). 

Mi I ieucategorieen 
Het laatste voorbeeld is een indeling op basis van milieucategorieen van het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Figuur 3.1. geeft een overzicht 
van de verschillende gebiedstypen, de bijbehorende milieukwaliteiten en de toegestane 
milieucategorieen. De milieukwaliteit geeft de milieuhygienische kwaliteit aan, van 1 (hoge 
milieukwaliteit) tot en met 3 (lage milieukwaliteit). 
De derde kolom geeft aan welke bedrijven met welke milieucategorie zich als gevolg van 
de milieukwaliteit maximaal in een gebiedstype mogen vestigen. Elk bedrijfstype is 
ingedeeld in een milieucategorie op basis van de grootste afstand die voor enige 
milieubelastingcomponent (geur, stof, geluid, gevaar) is vermeld. Afwijken van de binnen 
een gebiedstype toegestane milieucategorieen moet altijd gemotiveerd warden. [Zinger, 
1998] 

Industrie I 200 - 300 m 
Industrie II 3 500 - 1000 m 
Industrie III 3 1500 m 

Figuur 2.1 - Indeling in milieucategorieen 

De indeling die in het kader van dit onderzoek gebruikt moet warden, zal zich voornamelijk 
moeten richten op de doelgroepen, de milieucategorie en de locatie van het 
bedrijventerrein. Dit hangt samen met het verdere verloop van dit onderzoek. Er zal 
namelijk warden ingegaan op het type werknemers dat op het gekozen bedrijventerrein 
aanwezig is en op het beheer en financiering van aanwezige en/of gevraagde 
voorzieningen. Het type werknemer is sterk afhankelijk van de doelgroepen, die 
onderscheiden worden. De milieucategorie zegt iets over de soort bedrijven, die op een 
bedrijventerrein aanwezig mogen zijn. Daarnaast is de locatie van het terrein belangrijk 
voor de aanwezigheid van voorzieningen. Bij bedrijven in of rond de stad zijn namelijk 
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verschillende gevraagde voorzieningen vaak op kleine afstand reeds aanwezig (winkels, 
hotels e.d.). 

Door rekening te houden met deze criteria, resulteert dit in het gebruik van een meer 
aspecten omvattende indelingsbasis. Deze indeling is tot stand gekomen door 
samenvoeging van de typologie van de rijksoverheid en de typologie omschreven in de 
Vastgoedlexicon van W.Keeris. 

Deze samenvoeging levert een indeling op in zeven typen bedrijfsterreinen, te weten: 

• Business- of bedrijvenpark 
• Distributie-logistiek bedrijventerrein 
• Gelabeld bedrijventerrein 
• Gemengd bedrijventerrein 
• Lokaal kleinschalig bedrijventerrein 
• Zeehaventerrein 
• Zwaar bedrijventerrein 

Voor deze typologie worden min of meer de volgende kenmerken aangehouden: 

Business- of bedrijvenpark 
Bedrijventerrein waarop alleen kantoorhoudende organisaties gevestigd zijn. De kwaliteit 
van architectuur, inrichting van het openbare gebied en het voorzieningenniveau is hoog. 
De oppervlakte ligt ongeveer tussen de 20-40 hectare. De doelgroepen voor deze 
terreinen zijn hoogwaardige assemblage-, of schone productiebedrijven, representatieve 
handels- en verkoopbedrijven, ICT-bedrijven en bedrijven met R&D-activiteiten. 
Businessparks zijn voornamelijk gesitueerd aan het nationale, of provinciale 
hoofdwegennet. 

Distributie- en /ogistiek bedrijfsterrein 
Terrein dat specifiek is bestemd voor distributie- en logistieke bedrijven. De functie ligt 
vooral bij opslagruimten en menging van kantoor- en (open)opslagruimten. De 
oppervlakte van deze terreinen zijn minimaal 50 hectare. Doelgroepen voor deze terreinen 
zijn transport-, groothandels- en value-added logistieke bedrijven. De bedrijfsterreinen 
zijn voornamelijk gesitueerd aan het autosnelwegennet. 

Gelabeld bedrijfsterrein: 
Dit bedrijventerrein ligt nabij gebieden of gebouwcomplexen met een specifieke functie, 
bijvoorbeeld een vliegveld of universiteit. Het betreft voornamelijk een menging van 
kantoor- en productieruimten, met (eventueel) showrooms. De oppervlakte ligt vaak 
tussen de 10-30 hectare. De doelgroepen moeten vooral gezocht worden in de 
thematische invulling met schone productie-, representatieve handels- en 
verkoopbedrijven, hoogwaardige assemblage en R&D-activiteiten. 

Gemengd bedrijfsterrein: 
Terrein met een hindercategorie 1,2,3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid en niet 
behorend tot de terreinen die zijn getypeerd als hoogwaardig- of distributieterrein. Deze 
terreinen kennen een gevarieerd aanbod aan bedrijvigheid voornamelijk bestaande uit licht 
moderne industrie en overige ('modale') industrie. In een enkele situatie kan men nog 
(wat) zwaar milieuhinderlijke industrie of een (klein) aantal transport- en 
distributiebedrijven aantreffen. De gemengde bedrijfsterreinen terreinen liggen 
voornamelijk aan hoofdontsluitingswegen en zijn vaak vrij groot in opzet: 30 - 100 
hectare. 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 20 



Lokaal-k/einschalig bedrijfsterrein: 
Bedrijfsterrein met lokale handels-, ambachtelijke- en bouwbedrijven en lichte industrie. 
Deze terreinen zijn voornamelijk gesitueerd aan woongebied en hebben een goede 
verbinding met het provinciale wegennet. Het betreft vaak een klein terrein van ongeveer 
5 - 20 hectare. 

Zeehaventerrein: 
Terrein met een laad-/loskade langs diep vaarwater toegankelijk voor grote zeeschepen. 
Zoals de benaming al weergeeft zijn deze terreinen gesitueerd aan open wateren. De 
zeehaventerreinen in met name Amsterdam, Rotterdam, Delfzijl en Terneuzen kennen veel 
zware industrie maar worden wel tot de categorie zeehaventerreinen gerekend. De 
oppervlakte van deze terreinen zijn minimaal 40 hectare. 

Zwaar bedrijfsterrein: 
Terrein waar vestiging van alle soorten bedrijvigheid (inclusief milieuh inderlijke bedrijven) 
is toegestaan. Op deze terreinen is minimaal bedrijvigheid in hindercategorie 5 
toegestaan. De doelgroepen voor deze terreinen zijn met name industriele bedrijven, 
groothandel in gevaarlijke stoffen, reststoffen- en afvalverwerkingsbedrijven. De situering 
is dan ook op afstand van woongebieden en hebben vaak directe aansluiting op 
autosnelwegennet. De oppervlakte is minimaal 50 hectare. 

2.2.1. Keuze bedrijventerrein 

Uit de bovenstaande terreinen zal het bedrijvenpark het meest geschikt zijn voor de 
verdere uitwerking van dit onderzoek. Voor deze keuze zijn drie redenen te noemen: 

• Hoogte voorzieningenniveau 
Het blijkt dat het voorzieningenniveau op bedrijvenparken aanmerkelijk hoger is dan 
het voorzieningenniveau op de overige bedrijventerreinen . Het ligt dus voor de hand 
het bedrijventerrein met het hoogste voorzieningenniveau uit te werken. Bij een 
eventuele toename van voorzieningen op de overige bedrijventerreinen kan dan 
overigens het onderzoek naar bedrijvenparken als voorbeeld dienen. 

• Type werknemer 
Het type werknemer op bedrijvenparken is minder divers dan bijvoorbeeld op 
gemengde of lokaal kleinschalige bedrijventerreinen . Dit maakt het makkelijker de 
vraag naar voorzieningen te bepalen waardoor er een beter en realistischer beeld 
ontstaat voor de verdere uitwerking van dit onderzoek. 

• Aantal werknemers per vierkante meter 
Het aantal werknemers per vierkante meter is op bedrijvenparken groter waardoor er 
een groter draagvlak aanwezig is voor realisatie van werknemersvoorzieningen. De 
oorzaak ligt in het feit dat op bedrijvenpark nauwelijks of geen opslag- en 
productieruimten nodig zijn, die procentueel gezien veel oppervlakte innemen. 
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2.3. DE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENPARKEN 

2.3.1. Ontstaansgeschiedenis bedrijvenparken 

De eerste bedrijvenparken 
Het bedrijvenpark-concept is in de jaren zeventig ontstaan in Amerika, om precies te zijn 
in California. Dit concept, ook wel 'campus' genoemd, was een afspiegeling van de fraa ie 
universiteitsparken. Deze parken stonden bekend om hun uitgekiende 
landschapsinrichting, vormgeving en voorzieningenniveau. Alie stedebouwkundige en 
bouwkundige middelen werden ingezet voor een ongedwongen sfeer en rust als 
voorwaarden voor creatieve prestaties. 

De campus is de wereld in het klein. Daarbij zijn alle functionele ingredienten (wonen, 
werken, recreeren en verkeren) op een dorpse wijze ge"integreerd. De basisredenen van 
het ontstaan van deze parken zijn o.a. de zeer snelle groei van de economie met de 
opkomst van computergerelateerde industrieen, de revolutie op het gebied van de 
informatie technologie en de behoefte aan flexibiliteit van deze bedrijven met hun hoog 
opgeleide werknemers, die op hun beurt weer hoge verwachtingen hebben van hun 
werkomgeving [Vencken, 1997]. 

• 

Verenigde Staten · Groot-Britta nnie Nederland 

Figuur 2.2 - Stroming van bedrijvenparken 

Bedrijvenparken in Europa 
De opzet van campusvormige bedrijvenparken is via Amerika naar Engeland overgewaaid. 
Het eerste Engelse park, Aztec West aan de westkust nabij Bristol, startte in 1980. Een 
glooiend terrein met een bonte architectuur. In het programma van eisen van het Engelse 
bedrijvenpark is veel aandacht voor de werknemer. Het terrein moet naast werkplek 
tevens fungeren als woonplek. Volgens het Londense architectenbureau Aukett Ltd., 
ontwerper van dit park, floreren intelligente hoogbetaalde werknemers het best in een 
campussfeer [Bakker (1), 1994]. 

Deze intelligente werknemers zijn ook aanwezig in het al jaren beroemdste bedrijvenpark 
van Engeland 'Stockley Park'. (In bijlage A wordt dit bedrijvenpark uitvoerig beschreven) 
Op dit terrein zijn high-techbedrijven en bedrijven uit de computerindustrie 
vertegenwoordigd. De beoogde doelgroepen hebben zich er ook daadwerkelijk gevestigd. 
De locatie heeft hier een grote rol gespeeld. Stockley Park ligt aan de westzijde van 
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London op een kruispunt van de twee grote snelwegen en het vliegveld Heathrow is 
vlakbij. Nationale en internationale bereikbaarheid is daarmee gegarandeerd [Kooijman, 
1994]. 

Inmiddels zijn er in Groot-Brittannie meer dan duizend bedrijvenparken gerealiseerd. 
Engelse ontwikkelaars onderscheiden inmiddels vijf generaties van bedrijvenparken: 

1. Industriele parken met kantoren en daarachter lichte industrie of opslag 
2. Bedrijvenparken gelegen aan snelwegen (zichtlocaties), met goede 

transportverbindingen 
3. Bedrijvenparken vaak ver weg van bestaande vestigingen, zoals Solent Park, 

zonder openbaar vervoer 
4. Bedrijvenparken waarbij kwaliteit de sleutelfactor is. Het accent ligt op 

gemeenschapsgevoel: sport, recreatie, woningbouw er omheen, openbaar vervoer 
5. Bedrijvenparken bij nabijgelegen luchthaven, openbaar vervoer, op basis van een 

masterplan en met ondergronds parkeren als grote plusfactor. Die zorgt voor grote 
flexibiliteit in grondgebruik 

Figuur 2.3 - Generatie van bedrijvenparken [Bakker (2), 1994] -----l!lli-
Naast deze vijf generaties zien de ontwikkelaars in Engeland in de nabije toekomst een 
zesde generatie. Deze generatie beschrijft woon- en werkparken waarbij wonen en werken 
gescheiden zijn door groene buffers, dicht bijeen of verweven, verbonden door middel van 
openbaar vervoer. 

De situatie in Nederland 
Het ontstaan van de diensteneconomie heeft duidelijk zijn invloed gehad op de 
beleidskeuzes die gedurende de jaren zestig en zeventig in Nederland gemaakt zijn. Door 
deze ontwikkeling nam namelijk de spanning tussen vorm en functie van de binnensteden 
sterk toe, wat een verandering van opvattingen binnen het ruimtelijk beleid tot gevolg 
had. Kantoren werden tot dan toe vooral beschouwd als 'citygebonden functies'. Binnen 
het ruimtelijk beleid begon zich echter een discussie te ontwikkelen tussen 'het werken in 
de binnenstad' en 'een mix van wonen en werken in de binnenstad'. 
De Tweede nota Stadsvernieuwing uit 1971 sprak zich uit voor het tweede model wat 
duidelijk zijn effect heeft gehad. De gerealiseerde hoeveelheid kantoorruimte op min of 
meer perifere kantoorconcentraties bedraagt namelijk tegenwoordig enkele miljoenen 
vierkante meters. [Reijnoudt, 1999] 
In de jaren tachtig en negentig ontwikkelde zich op deze locaties de eerste 
bedrijvenparken, voornamelijk op gemeentelijk initiatief. Bedrijvenparken hebben een 
betrekkelijk hoog kwaliteitsniveau, moderne uitstraling en situering in een omgeving met 
een hoge graad van landschappelijke verzorging. Daarnaast zijn er vaak voorzieningen en 
gespecialiseerde commerciele dienstverlening aanwezig, die ten behoeve van de 
bedrijfsvoering ter beschikking staan. Enkele voorbeelden, die hieraan voldoen zijn onder 
andere Brainpark in Rotterdam, Business Park Arnhem, Zernike Science Park in Groningen 
en Transpolis Schiphol Airport. 

In veel gevallen zijn deze locaties gekoppeld aan een universiteit of een specifiek 
onderzoeksinstituut zoals KEMA of TNO. Overigens is een deel van deze locaties niet altijd 
als bedrijvenpark gepland. Zij hebben door enkele succesvolle vestigers de allure en 
uitstraling gekregen die bij een bedrijvenpark hoort. Soms wordt die echter geheel 
tenietgedaan door een nabijgelegen meubelboulevard of de komst van garagebedrijven op 
de nabijgelegen kavels. 
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Al eerder is gezegd dat de eerste bedrijvenparken voor het overgrote deel op gemeentelijk 
initiatief ontwikkeld werden. De rol van de overheid is echter de laatste jaren aan het 
veranderen. Aanvankelijk was er vanuit de publieke sector vooral aandacht voor sturing op 
het beoogde eindresultaat, terwijl nu veel meer het scheppen van voorwaarden voor 
initiatieven door private partijen wordt nagestreefd. Dit heeft geleid tot een flinke toename 
van private ontwikkelaars die zich bezighouden met het ontwikkelen en realiseren van 
bedrijvenparken. Gevolg hiervan is dat de ontwikkeling meer als integraal project wordt 
behandeld. 
Bijvoorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: Transpolis Schiphol Airport te Hoofddorp, 
Business Park Maastricht te Maastricht en het recente Philips High Tech Campus te 
Eindhoven. 

2.4. VOORBEELDCASES BEDRIJVENPARKEN 

2.4.1. Inleiding 

Voor dit onderzoek zijn verschillende bedrijvenparken als voorbeeldcases uitgewerkt. Deze 
cases zijn in de bijlagen toegevoegd . Om een zo gedifferentieerd beeld te geven van de 
aanwezige en in ontwikkeling zijnde bedrijvenparken in Nederland, zijn de volgende 
voorbeeldcases behandeld: 

1. Amstelwijck te Dordrecht 
2. Businesspark Arnhem te Arnhem 
3. Papendorp Noord (Leidsche Rijn) te Utrecht 
4. Park Schiphol-Rijk te Haarlemmermeer 
5. Philips High Tech Campus Eindhoven te Eindhoven 
6. Stockley Park te Landen 
7. Transpolis Schiphol te Hoofddorp 
8. World Trade Center te Amsterdam 

In deze paragraaf warden de aanwezige en toekomstige voorzieningen in een matrix 
uiteengezet. Deze matrix geeft hierdoor het aanbod weer van de voorzieningen op 
bedrijvenparken. Dit aanbod zal in hoofdstuk 4 gematched warden met de vraag naar 
voorzieningen, die in hoofdstuk 3 wordt uitgewerkt. 

2.4.2. Aanwezigheid van voorzieningen 

Om het aanbodprofiel zo compleet mogelijk te maken, zal in de matrix tevens het 
omliggende voorzieningenaanbod van de voorbeeldcases warden weergegeven. Hierdoor 
kan in het verdere verloop van dit onderzoek een betere afstemming warden gemaakt 
tussen de vraag naar en het aanbod van voorzieningen. 
Om de afstand van de voorzieningen buiten de bedrijvenparken beter weer te geven, 
wordt een onderscheid gemaakt in: 

- aanwezig in de nabijheid van het bedrijvenpark (0 - 750 meter) 
- niet / op verre afstand aanwezigheid van het bedrijvenpark (750 meter en verder) 
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l Amstelwijck v 0 v v v 0 v v v v v v 
2 Business Park Arnhem v 0 v v x 0 0 0 v x 0 v 
3 Papendorp Noord v 0 v x 0 0 0 0 x v v 0 

4 Park Schiphol-Rijk v 0 v x 0 0 0 0 v v v 0 

5 Philips High Tech Campus v v v v v v 0 0 v 0 v v 
6 Stockley Park v 0 v v 0 v v v v v v v 
7 Transpolis Schiphol Airport v v v x x 0 0 0 v v x 0 

8 World Trade Center x v v v x 0 v 0 v x x 0 

v = aanwezig op bedrijvenpark 

v = een beperkte vorm aanwezig op bedrijvenpark 

x = aanwezig in de nabijheid 

0 = niet of op verre afstand aanwezig 

Figuur 2.4 - Aanbodmatrix voorzieningen op en rond bedrijvenparken 

In de matrix is te zien dat er een aantal voorzieningen frequenter op bedrijvenparken 
voorkomt. Deze voorzieningen zijn de volgende: 

• Sportvoorzieningen 
• Kinderopvang 
• Restaurant 

Hotels, bank/postkantoren, leisurevoorzieningen en winkels zijn tevens ruim 
vertegenwoordigd. leisurevoorzieningen en winkels zijn echter in veel projecten nog in de 
ontwikkelingsfase, waardoor de aanwezigheid nog niet definitief gesteld kan warden. 

Een zorg/medische centrum is enkel op Transpolis Schiphol Airport aanwezig. In dit Health 
Center werken therapeuten en trainers die gespecialiseerd zijn in preventie en behandeling 
van stress- en werkgerelateerde klachten. 
In veel gevallen warden er wel in de aanwezige of te ontwikkelingen sportcentra 
massages, workshops en RSI-bestrijdingstrainingen gehouden, zeals in het World Trade 
Center. In dit gebouw zijn diverse medische diensten aanwezig, bijvoorbeeld een 
huisarts/medisch <;entrum, fysiotherapeut en tandarts. Daarnaast wordt er op de HighTech 
Campus te Eindhoven een arbo/medische post gerealiseerd. Deze is echter nog in de 
ontwikkelingsfase. 

Opvallend is de magere aanwezigheid van ondersteunende diensten op de bedrijvenparken 
(stomerij, kapper, wasserette, supermarkt). Naast de aanwezigheid in Stockley Park 
warden deze voorzieningen enkel in Amstelwijck te Dordrecht en de HighTech Campus te 
Eindhoven gerealiseerd. 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 25 



HOOFDSTUK 3 WERKNEMERS OP BEDRIJVENPARKEN 

3.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de vraag naar voorzieningen van werknemers op bedrijvenparken 
uiteen warden gezet. Allereerst wordt er ingegaan op de ontwikkeling van arbeid en de 
verschillende soorten werknemers die tegenwoordig op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. 
Daarna wordt bepaald welke werknemers er op bedrijvenparken werkzaam zijn, alvorens 
er een overzicht kan warden gemaakt, die de vraag naar voorzieningen van deze 
werknemers weergeeft. 

3.2. PROFILERING WERKNEMERS 

3.2.1. Ontwikkeling van arbeid 

Tot in de 19e eeuw werd arbeid overwegend in familiaal verband verricht. Gezinnen waren 
productie-eenheden, vooral op het platteland. De scheiding tussen wonen en werk kwam 
maar langzaam opgang. Werklieden werden bijeengebracht in de fabriek, waar zij dikwijls 
nog de familiale relaties voortzetten. [Drucker, 1993] 
Met de fabriek deden een straffe tijdsindeling en een harde disciplinering hun intrede, 
samen met een strenge arbeidsmoraal, dat wil zeggen een sterke nadruk op de plicht tot 
werken. [Mok, 1999] 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw verschuift de arbeid in Nederland zich van de 
landbouw naar de industrie. Er ontstaat langzaam een industriele samenleving die in de 
zestiger jaren zijn hoogtepunt vindt. De industriele samenleving dankt haar naam aan het 
feit dat de industriele sector verreweg de meeste werkgelegenheid biedt en dat 
dientengevolge de industriele productiewijze dominant is. In deze samenleving is de 
industriele productiewijze dominant. 

In de jaren zestig en zeventig vindt er echter een fikse omslag plaats. Er is sprake van een 
toenemende individualisering en een verschuiving van werkgelegenheid. De industriele 
maatschappij, waarin kapitaal en arbeid de belangrijkste productiefactoren zijn die ons 
nationaal inkomen voortbrengen, maakt plaats voor een dienstenmaatschappij. In 1960 is 
23,2 % werkzaam in de dienstverlening (laatste twee kolommen). Dit percentage is 
gestegen tot meer dan 50 % in 2000. (zie tabel 3.1) 

1920 24,5 27,0 7,8 12,1 9,0 2,7 11,8 
1930 21 ,6 26,9 9,0 14,3 8,5 2,5 12,7 
1947 20,3 28,0 8,§ 13,5 7,7 2,7 17,6 
1960 11,7 31,7 10,1 14,7 - 8,0 3,5 19,7 
1970 2,7 30,4 10,5 16, 1 6,4 7,2 25,7 
1980 1,6 23,7 8,8 16,4 6,4 9,4 33,8 
1990 1,7 20,8 6,5 17,5 6,5 11,8 35,3 
1995 1,7 17, 1 6,0 20,3 6, 1 17,5 31,3 
2000 1,7 15, 1 5,9 20,9 6,0 20,7 29,7 

Figuur 3.1 - Verandering in werkgelegenheid tussen 1920 en 2000 (in % van de 
werkende beroepsbevolking) [CBS, 2001] 
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De groei heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met een voortschrijdende 
automatisering. 
De automatisering resulteert namelijk in een geweldige uitstoot van arbeid in met name 
de industriele sector waar slecht een geringe groei van werkgelegenheid tegenover staat. 
De invoering van computer-gestuurde machines maakt het voor bedrijven aantrekkelijk 
waar mogelijk menselijke arbeidskracht te vervangen. [Meijer, 1995] 
Daarnaast neemt het aandeel van de diensten in de totale economische productie door 
nieuwe technologische mogelijkheden, met name de informatietechnologie toe. 

3.2.2. De werknemer 

Het woord 'werknemer' is in Nederland van tamelijk recente datum. Voorheen had men 
het over 'kapitaal en arbeid' of 'directie en arbeiders '. Een werknemer wordt tegenwoordig 
gedefinieerd als: [CBS, 2001] 

'Een persoon die arbeid verricht op basis van loon of safaris, dan we/ tijdelijk (maximaal 
een jaar) geen arbeid verricht, maar we/ de arbeidsrelatie met de werkgever behoudt en 
uit hoofde daarvan zijn loon doorbetaald krijgt, een loondervingsuitkering ontvangt of 
onbetaald ver/of heeft opgenomen. ' 

Het overgrote deel van de actieve bevolking kan warden ingedeeld in twee soorten 
werknemers [Drucker, 1993], namelijk : 

• De 'arbeider' 
• De 'kenniswerkers' 

De arbeider in de huidige maatschappij is de werknemer die ondergeschikte posities 
bekleed in de dienstensector (de caissiere in de supermarkt; de schoonmaakster in het 
ziekenhuis; de chauffeur van de bestelwagen) en in de huidige industrie. Deze werknemer 
verschilt niet zoveel van die van de loontrekkende, de 'arbeider' van weleer. Hij/zij kan 
beschouwd warden als een rechtstreekse afstammeling . De arbeiders in deze huidige 
vorm maken ruim een kwart van de werkende bevolking uit. 

Kenniswerkers vormen eenderde deel of meer van de actieve bevolking van een 
ontwikkeld land, terwijl het hogergeschoolde personeel in de dienstensector nog eens een 
kleine eenderde vormt. (zie figuur 3.2) 
De kenniswerk ontwikkelt nieuwe ideeen en concepten voor organisaties. Het 
hogergeschoolde personeel in de dienstensector is in de meeste gevallen op een hoog 
niveau uitvoerend voor een organisatie bezig. 

Hierdoor kan de volgende indeling gemaakt warden: 

30% 

Figuur 3.2 - Verdeling van soorten werknemers 

D'arbeider' in dienstensector 

'arbeider' in industrie 

D hogergeschoold personeel in dienstensector 

D 'kenniswerker' 

• overig 
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Het hogergeschoold personeel in de dienstensector zal in het verdere verloop van dit 
onderzoek 'de servicewerker' genoemd warden. Een uitgebreidere verdeling van dit 
personeel evenals bovengenoemde werknemers is in dit onderzoek niet relevant. Deze zal 
voornamelijk ingaan op een verdere indeling van opleidingsn iveau en bedrijfstak. 

3.2.3. Werknemers op bedrijvenparken 

Het soort werknemers dat op bedrijvenparken aanwezig is, is afhankel ijk van de bedrijven 
die op deze parken aanwezig zijn. Uit de voorbeeldcases blijkt dat voornamelijk de 
bedrijven in de volgende branches vertegenwoordigd zijn: 

• Onderzoek en ontwikkeling 
• Informatie en Communicatie Techniek (!CT) 
• Financiele dienstverlening 
• Nieuwe media en communicatie 
• Advies- en ingenieursbureaus 

Met behulp van figuur 3.2 kan gesteld warden dat deze bedrijven voornamelijk bestaan uit 
de servicewerker en de kenniswerker. Met dit gegeven kan in het algemeen het volgende 
opgemerkt word en: 

'Servicewerker' 'Kenniswerker' 

Figuur 3.3 - Aanwezige werknemers op bedrijvenparken 

3.3. GEWENSTE VOORZIENINGEN 

In deze paragraaf zal warden ingegaan welke voorz ieningen de servicewerker en de 
kenniswerker wensen. Het gaat hier echter enkel om voorzieningen die op een 
bedrijvenpark beheerd moeten warden. De volgende ontwikkelingen komen bij de 
genoemde werknemers aan bod: 

• Veranderende werkomstandigheden 
• De 'nieuwe werknemer' 
• Toenemende vraag naar kwaliteit 

Elke paragraaf zal warden afgesloten met een aantal voorzieningen die inspelen op de 
desbetreffende ontwikkeling . 
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3.3.1. Veranderende werkomstandigheden 

De computer heeft in onze maatschappij de laatste 10 a 15 jaar een ongekend belangrijke 
plaats ingenomen. Hierdoor zijn de werkomstandigheden in het bedrijfsleven de laatste 
jaren sterk veranderd. Voornamelijk de in paragraaf 3.2. genoemde werknemers brengen 
tegenwoordig veel van hun tijd door achter een beeldscherm. 
Door het langdurig en veelvuldig gebruiken van deze computers is ook de opkomst van 
RSI (Repetitive Strain Injuries) niet onopgemerkt gebleven. Dit zijn aandoeningen aan 
nek, schouder, arm en hand die warden veroorzaakt door overbelasting van sommige 
spieren, zoals in de arm en onderbelasting van andere spieren, zoals in de schouder. 

Naar schatting zo'n 1200 mensen per jaar warden in Nederland afgekeurd ten gevolge van 
RSI. Met niet alleen ingrijpende gevolgen voor de betrokkene, maar ook met grote 
financiele en andere gevolgen voor de werkgever. 
De oorzaak van RSI ligt zeker niet alleen bij de werkplek, zoals sommigen onterecht 
denken. Het gaat om een complex van factoren, onder andere: [RSI-Center, 2001] 

Werkdruk: Frequente of continue overbelasting leidt tot te hoge spierspanning. 
Werktijden: Gebrek aan pauzes geeft onvoldoende herstel van de spieren. 
Werkhouding: Servicewerkers en kenniswerkers zijn over het algemeen gemotiveerde en 
ambitieuze werknemers met een hoog plichtsgevoel. Zij lopen echter een grater risico, 
aangezien ze vaak onder een te hoge spierspanning werken en hun eigen grenzen niet in 
de gaten houden. 
We/zijn: Werkstress, persoonlijke omstandigheden en bijvoorbeeld persoonlijke conditie 
kunnen bijdragen aan het ontstaan van RSI. 

Al deze factoren vragen om voorzieningen die werknemers kunnen helpen in een gezonde 
conditie te blijven. Hier zijn verschillende manieren voor te noemen. Allereerst kan er 
gezorgd warden dat werknemers zich kunnen ontspannen. Dit kan door de aanwezigheid 
van een groene omgeving met voldoende wandelmogelijkheden en/of 
ontspanningsruimten. Daarnaast kan juist inspanning een gezonde manier van afwisseling 
zijn om RSI en andere ziekten c.q . aandoeningen (die een hoger ziekteverzuim 
veroorzaken) tegen te gaan. Dit leidt tot de volgende voorzieningen: 

• Parkachtige omgeving 
Het aanwezig zijn in een parkachtige omgeving geeft werknemers de mogelijkheid zich te 
ontspannen. Daarnaast heeft een parkachtig uitzicht van de werkomgeving een gunstig 
effect op het zogehete 'sick building syndrome'. 

• Sportvoorzieningen 
Zoals beschreven is welzijn een factor die invloed heeft op RSI en andere ziekten. Een 
sportcentrum op het desbetreffende bedrijvenpark geeft de werknemer de mogelijkheid 
zijn welzijn te verbeteren en zodoende zijn ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden c.q. 
krijgen. 

• Zorg/medisch centrum 
Een zorg/medisch centrum kan werknemers helpen arbeidsziekten, zoals RSI te 
voorkomen c.q . te genezen. In een zorgcentrum kan op een multidisciplinaire manier alle 
risicofactoren warden aangepakt: van werkorganisatie tot werkzaamheden en van 
werkplek tot werkwijze. De volgende dier:isten kunnen in een centr1.1.m warden 
aangeboden: 

Massages en therapeutische oefeningen 
Stresspreventieve behandelingen 
Training en coaching van Arbo-coordinatoren 
Workshops en voorlichting 
Individuele en groepsgewijze begeleiding van medewerkers met RSI gerelateerde 
klachten 
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3.3.2. De 'nieuwe werknemer' 

In de aanleiding is de 'nieuwe werknemer' reeds aan bod gekomen. Deze ' nieuwe 
werknemer' komt sterk overeen met de hooggeschoolde werknemer in de dienstensector 
en de kenniswerker. Uitgelegd is dat er een drietal ontwikkelingen te noemen zijn, die met 
dit fenomeen samenhangen. De ontwikkelingen zullen in deze paragraaf kort worden 
omschreven, waarna er verschillende voorzieningen uiteen worden gezet die inspelen op 
deze ontwikkelingen. 

Tweeverdieners 
Steeds meer werknemers zijn tweeverdieners. Onder een tweeverdiener wordt verstaan 
een samenwonend persoon waarvan de partner tevens een inkomen heeft. [Van Dale, 
2001] 
Het feit dat een werknemer een een- of tweeverdiener is, heeft zijn invloed op de wensen 
en behoeften ten aanzien van werknemersvoorzieningen . Zo heeft men meer behoefte 
aan verschillende gemaksdiensten. 

Combinatie werk-prive 
De combinatie werk-prive zal voor werknemers en werkgevers belangrijk gaan worden. 
Dit uit zich niet alleen in verzoeken om deeltijdarbeid maar ook in arbeidsvoorwaardelijke 
zin wint deze problematiek voor organisatie aan belang. Er is hier geen sprake van 'iets 
modieus', maar het is een onderdeel van een proces dat reeds lange tijd gaande is. Ook 
door de grotere nadruk op een goede werk-prive combinatie zijn hier gemaksdiensten 
gewenst. 

Flexibele werktijden 
Er zal op grotere schaal een ontkoppeling van arbeids- en bedrijfstijden gaan komen. De 
standaard 40-urige werkweek en het begrip 'open tijdens kantooruren' zijn aan slijtage 
onderhevig. Flexibilisering van arbeidstijden en bedrijfstijdverlenging zullen van 
ondernemingen grote organisatorische aanpassingen vergen, maar bieden tevens grote 
mogelijkheden . 

Deze ontwikkelingen vragen om de volgende voorzieningen: 

Kinderopvang / Kindercreche 
De toename van tweeverdieners en de vraag naar een goede afstemming van werk en 
pnve vraagt . om kinderopvang in de buurt van de werkomgeving. Een 
kinderopvangcentrum op een bedrijvenpark zorgt voor een efficientere tijdsindeling van 
werknemers en geeft ze de mogelijkheid zonder veel problemen tweeverdiener te blijven. 

Winkels I Supermarkt 
Uit de toename van tweeverdieners en de combinatie werk-prive komt tevens de vraag 
naar winkels en een supermarkt in de buurt van de werkomgeving voort. Onder winkels 
wordt hier voornamelijk de kleinere winkels in de non-food branche, zoals een 
bloemenkiosk, cadeaushops, postkantoor, boekhandel, reisbureau, zakelijke mode en 
dergelijke. 

Wasserette I Stomerij I Kapper 
Naast kinderopvang en winkels komen uit dezelfde ontwikkelingen de vraag naar 
wasserettes, stomerijen, kapper etc. naar voren . Afhankelijk van de vraag of deze on-site 
diensten leveren zouden deze dienstverlenende winkels er op het desbetreffende 
bedrijvenpark aanwezig kunnen zijn. 

Sportvoorzieningen 
Door onder andere de flexibilisering van de arbeidstijden is de vraag naar 
sportvoorzieningen groter geworden. Werknemers kunnen makkelijker hun pauzes 
verlengen c.q. verkorten om zo hun werktijden beter aan te passen aan hun prive-leven. 
Ook hier geldt dat het aanwezig zijn van een sportcentrum op het desbetreffende 
bedrijvenpark leidt tot een efficienter tijdsindeling van werknemers. 
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3.3.3. Toenemende vraag naar kwaliteit 

De andere ontwikkeling die de nodige aandacht opeist, is de toenemende algemene vraag 
naar kwaliteit. Gerelateerd aan deze kwaliteitsvraag is de keuzevrijheid van personen. 
Deze keuzevrijheid beperkt zich niet alleen bij de woonomgeving, zoals de keuze in 
verschillende woningen, echter ook de werkomgeving is hier bijvoorbeeld aan onderhevig. 
Tevens geven de bedrijvenparken in de Angelsaksische landen een degelijk beeld hoe de 
vraag naar kwaliteit zich in Nederland kan c.q. gaat ontwikkelen: 

• Restaurant 
Er bestaat steeds meer behoefte aan restaurants in de nabije werkomgeving. Deze 
restaurants zijn er niet alleen voor het eigen personeel, voor klanten is de aanwezigheid 
van een restaurant ook een aangenaam visitekaartje. Voorwaarde is wel dat het restaurant 
garant staat voor een ruime keuzemogelijkheid voor de werknemers, zoals het nemen van 
bijvoorbeeld een kleine lunch of een geheel verzorgde maaltijd. 

Wasserette I Stomerij 
De toenemende vraag naar kwaliteit komt echter tevens voort uit de toename van de 
welvaart. Door deze welvaartstoename hecht men steeds meer waarde aan kwalitatief 
hoogstaande vrijetijdsbesteding en zijn de genoemde dienstverlenende instellingen zeer in 
trek. 

Hotel 
Op steeds meer bedrijvenparken nemen hotels een belangrijke rol in vervulling. Deze 
hotels geven naast de gewone klanten werknemers van andere vestigingen of bedrijven de 
gelegenheid te overnachten. Tevens geeft een hotelfunctie na de werktijden het 
bedrijvenpark een levendig beeld te zien, waar andere voorzieningen van kunnen 
profiteren en er een klein centrum ontstaat. 

Leisurevoorzieningen 
De aanwezigheid van leisurevoorzieningen wordt in de Verenigde Staten steeds meer regel 
dan uitzondering. Hieronder vallen onder meer: kleine cafetaria's, poolcentra en zelfs 
bioscopen. Deze voorzieningen zorgen naast het reeds genoemde hotel voor een levendig 
centrum in het bedrijvenpark, wat op deze manier al een campus-park kan worden 
genoemd. 

Woonvoorzieningen 
Een tweede ontwikkeling die in de Verenigde Staten te zien is, is het realiseren van 
woonvoorzieningen voor werknemers. Deze ontwikkeling is ontstaan door de lange 
reistijden van werknemers en past geheel in de campus-opzet van de bedrijvenparken, 
bijvoorbeeld BCM-software te Houston. In Nederland is deze ontwikkeling in de komende 
jaren nog niet te verwachten. 
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3.3.4. Overzicht gewenste voorzieningen 

In deze paragraaf zijn de gewenste voorzieningen, die uit de verschillende ontwikkelingen 
naar voren komen door middel van een schema overzichtelijker gemaakt: 

Sportvoorzieningen 
Zorg/medisch centrum 
Kinderopvang / kindercreche 
Winkels (non-food branche) 

- Bloemenkiosk 
- Cadeaushop 
- Boekhandel 

Supermarkt 
Stomerij I wasserette 
Bank I postkantoor 
Kapper 
Restaurant 
Hotel 
Leisurevoorzieningen 

- Cafetaria 
- Poolcentrum 
- Bioscoop 

Parkachtige omgeving 

Figuur 3.3 - Overzicht gewenste werknemersvoorzieningen 

Om met deze voorzieningen een goede match te kunnen maken met het aanbod, is het 
van belang het verschil in vraag naar deze voorzieningen te weten, in andere woorden : de 
waardering van de voorzieningen. Deze waardering wordt onderbouwd met een 
samenvoeging van drie reeds uitgevoerde enquetes onder werknemers op 
bedrijvenparken. Deze drie enquetes zijn naar mijn mening te gering om de wensen van 
alle werknemers op bedrijvenparken in Nederland te vertegenwoordigen, echter geven 
desalniettemin een redelijk beeld van de waardering van bovenstaande voorzieningen. 
De volgende enquetes zijn samengevoegd: 

• enquete onder werknemers van CINOP en Berk Accountants en Belastingadviseurs op 
bedrijvenpark Pettelaarpark te 's-Hertogenbosch 

• enquete onder werknemers van NEI en KPMG op bedrijvenpark Brainpark te Rotterdam 
• enquete onder werknemers van Philips, die op de HighTech Campus te Eindhoven 

komen te werken 

De eerste twee enquet~ zijn uitgevoerd door L. van der Wal in haar afstudeerscriptie 'De · 
toekomst van kantorenterreinen: Laat de grens tussen werk en ontspanning verdwijnen!' 
van de Universiteit van Utrecht. De laatste enquete is uitgevoerd door de werkgroep 
Centrale Strip Philips om de wensen en behoeften van de toekomstige werknemers op het 
gebied van voorzieningen in kaart te brengen. Dit bedrijvenpark komt tevens in de 
voorbeeldprojecten behandeld. Alie enquetes zijn uitgevoerd in 2001. 
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In de volgende tabel worden de uitkomsten van de enquetes weergegeven en is er 
onderscheid gemaakt tussen: zeer hoge waardering (***), hoge waardering (**) en 
redelijke waardering (*). Aangezien de vraag naar zorg/medisch centra, 
woonvoorzieningen en hotels niet in de enquetes zijn behandeld, is de waardering van 
deze voorzieningen door middel van de vraag voortkomend uit de ontwikkelingen 
(genoemd in paragraaf 3.3.) bepaald. 

Waardering* Voorziening Brainpark Pettelaar PHTC 

Sportvoorzieningen *** *** *** 
Kinderopvang / Kindercreche *** ** *** 

*** Restaurant *** *** *** 
Bank/ Postkantoor *** ** *** 
Winkels (non-food) *** ** ** 

Zorg/medisch centrum onbekend onbekend onbekend 

** Leisu revoorzieni ngen ** ** ** 
Parkachtige omgeving ** ** ** 
Supermarkt *** * ** 

Hotel onbekend onbekend onbekend 
Stomerij I Wasserette onbekend onbekend * 

* Kapper ** * * 

* onderverdee/d in: ***= zeer hoge waardering, **= hoge waardering, *= rede/ijke w. 

Figuur 3.4 - Waardering van werknemersvoorzieningen --
De winkels die in de verschillende enquetes stonden, kwamen niet allemaa l overeen. Er is 
gekozen om alle winkels onder een noemer te verwerken. Deze winkels zijn over het 
algemeen gezamenlijk (en geconcentreerd) beter te exploiteren. Het apart benoemen van 
de winkels, waardoor tevens de exploiteerbaarheid per winkel moet worden bekeken, 
wordt hierdoor niet zinvol. 
Aan de hand van deze tabel en figuur 2.3. is een match tussen de vraag en het aanbod 
mogelijk. Deze match wordt in het volgende hoofdstuk uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 4 MATCH VRAAG EN AANBOD 

4.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal er een match gemaakt worden tussen de vraag naar en het aanbod 
van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken, die in hoofdstuk 2 en 3 uiteen zijn 
gezet. Tevens zullen de resultaten van deze match in dit hoofdstuk besproken worden. 

4.2. MATCH VRAAG EN AANBOD 

4.2.1. Overzicht match 

Om de match overzichtelijk te maken, worden de voorbeeldcases uitgezet tegen de 
waardering van de voorzieningen. Deze waardering is afkomstig van figuur 3.4. De 
omschreven voorzieningen in onderstaande figuur zijn tevens de gevraagde voorzieningen, 
voortkomend uit hoofdstuk 3: 

1 Amstelwijck v v v v v 0 v v v v 0 
2 Business Park Arnhem v v v 0 v x 0 0 v x 0 0 x 
3 Papendorp Noord v v x v v v 0 v 0 0 0 0 0 
4 Park Schiphol-Rijk v v v x x v v v 0 0 0 0 0 
5 Philips High Tech campus v v v v v 0 v v v v 0 0 v 
6 Stockley Park v v v v v v 0 v v 0 v v v 
7 Transpolis Schiphol Airport v v v x x v v x 0 x 0 0 0 
8 World Trade Center x v v v v x v x 0 x v 0 0 

v = aanwezig op bedrijvenpark 

v = een beperkte vorm aanwezig op bedrijvenpark 

x = aanwezig in de nabijheid 

0 = niet of op verre afstand aanwezig 

Figuur 4.1 - Waardering voorzieningen versus bedrijvenparken 

1:ZW1®Wftt<i 
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Allereerst kan worden opgemerkt dat er op de voorbeeldcases geen voorzieningen worden 
aangeboden die niet uit de algemene vraag naar voren zijn gekomen (zie bijlage Bl). 
De matrix geeft een vrij 'gezond' beeld weer. De voorzien ingen die beter gewaardeerd 
worden komen over het algemeen ook vaker op bedrijvenparken voor. Dit geldt echter niet 
voor alle voorzieningen. 

4.2.2. Invloedsfactoren 

Om nu te weten wanneer de verschillende voorzieningen gerealiseerd (kunnen) worden zal 
er inzicht verkregen moeten worden in de factoren die voor deze realisatie bepalend zijn. 
Uit de voorbeeldcases kwamen verschillende factoren naar voren, die de realisatie en 
haalbaarheid van voorzieningen in grote mate kunnen be"lnvloeden. Deze factoren kunnen 
worden geclusterd in drie hoofdfactoren, namelijk: 

• Parkfactoren 
• Omgevingsfactoren 
• Kaderfactoren 

Grafisch kunnen deze factoren op de volgende manier worden weergegeven: 

q 
' ' ' 

'BEDRIJVENPAR K 

Figuur 4.2 - Indeling invloedsfactoren 

Parkfactoren 
Onder deze hoofdgroep vallen factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met het 
bedrijvenpark zelf. De vier invloedsfactoren die hieronder vallen worden met een korte 
omschrijving beschreven : 

Ligging: 

Bereikbaarheid: 

Aantal werknemers: 

De ligging van een bedrijvenpark ten opzicht van de 
ru imtelijk-economische hoofdstructuur. Hoe meer 
economische activiteit er in een gebied aanwezig is, hoe 
groter de mogelijkheden voor het creeren van een hoog 
voorzieningenniveau. 

De bereikbaarheid van een bedrijvenpark voor zowel auto, 
fiets als openbaar vervoer. Ondanks het feit dat een 
bedrijvenpark met alle vervoersmiddelen goed bereikbaar 
moet zijn heeft de bereikbaarheid van de auto de 
hoofdprioriteit . 

Het aantal werknemers op het bedrijvenpark bepaalt voor 
diverse voorzieningen een groot gedeelte van het 
draagvlak, dat nodig is voor de exploitatie. 
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Waardering: 

Omgevingsfactoren 

De waardering gegeven door werknemers op een 
bedrijvenpark voor een voorziening. Een hoge waardering 
heeft een positief effect op de haalbaarheid van de 
desbetreffende voorziening. 

In deze hoofdgroep vallen factoren die van buiten het bedrijvenpark invloed op het 
voorzieningenniveau in dit desbetreffende park hebben. Naarmate het bedrijvenpark groeit 
zullen deze factoren minder invloed hebben en kunnen in bepaalde gevallen zelfs 
versterkend gaan werken: 

Aanwezigheid concurrenten: De aanwezigheid van concurrerende voorzieningen in de 
omgeving van een bedrijvenpark. Hoe meer concurrenten 
er in de nabijheid van een bedrijvenpark aanwezig zijn, hoe 
kleiner het draagvlak is voor de te realiseren 
voorzieningen. 

Aanwezigh. verzorgingsgeb.: De aanwezigheid van een verzorgingsgebied in de 
omgeving van een bedrijvenpark. Verzorgingsgebieden in 
de nabijheid van een bedrijvenpark kunnen het draagvlak 
voor de te realiseren voorzieningen vergroten. 

Kaderfactoren 
Deze hoofdgroep omvat factoren die van buitenaf de ontwikkeling en beheer van 
voorzieningen be"lnvloeden. Deze factoren komen voort uit de macro-economische situatie 
en van de huidige ICT-ontwikkelingen: 

Draagvlak: Het aanwezige draagvlak ender de overheidinstanties en 
private partijen. Draagvlak is ender alle partijen nodig om 
uiteindelijk tot een hoog ambitieniveau en daaraan 
gekoppeld een hoog voorzieningenniveau te komen. 

Terughoudendheid exploitant: De terughoudendheid van de aanbieder van de voorziening 
op een bedrijvenpark. Deze terughoudendheid wordt voor 
een groat deel bepaald door het beleid van de 
exploitanten, dat ender meer het vestigingsgedrag 
voorschrijft. 

Parkongebondenheid: De mate waarin huisvesting op een bedrijvenpark voor een 
voorziening niet noodzakelijk is. Het parkongebonden zijn 
van een voorziening zorgt voor een grater realisatierisico. 

4.2.3. Haalbaarheid voorzieningen 

Nu alle invloedsfactoren bekend zijn, is het van belang een gedegen beeld te krijgen van 
waar de haalbaarheid van een voorziening het meest van afhankelijk is. Dit geeft inzicht in 
het risico om dergelijke voorzieningen te realiseren en te exploiteren. 
Per voorziening zullen de factoren warden behandeld die deze desbetreffende voorziening 
be"lnvloeden. De voorzieningen waarbij dezelfde factoren aanwezig zijn, zullen gezamenlijk 
besproken warden. 
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Sportvoorzieningen, restaurant, kinderopvang 
Deze voorzieningen zijn het meeste aanwezig op de voorbeeldcases. 

Waardering 
Aangezien deze voorzieningen specifiek gericht zijn op de aanwezige werknemers op het 
bedrijvenpark, speelt de waardering van deze werknemers een grote rol. 

Aantal werknemers 
In alle voorbeeldcases zijn de aanwezige werknemers voldoende om het benodigde 
draagvlak te creeren. Het ontwikkelingsrisico van deze voorzieningen ligt vrij laag, doordat 
de haalbaarheid van deze voorzieningen aan de hand van de hoeveelheid werknemers 
vooraf te berekenen is. 
De haalbaarheid van een kinderopvang is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid 
kindplaatsen. Bij een investering van € 230.000 zijn 15 kindplaatsen nodig om een 
sluitende exploitatie te realiseren. De opvang van een kind kost gemiddeld tussen de € 
9.000 en € 13.000 per jaar. [Visser-de Boer, 2001] 

Voor sportvoorzieningen kan een gemiddelde sportschool als voorbeeld dienen . Een 
sportschool bestaande uit 150 m2 fitnessruimte en 150 m2 aerobicsruimte heeft een 
draagvlak nodig van ongeveer 500 leden. [informatie: NOC* NSF]. Dit ledenaantal kan 
tevens door het verpl icht stellen van jaarlijkse bijdrage van de aanwezige bedrijven 
drastisch verlaagd worden . 

Bank, postkantoor 
Van de acht voorbeeldcases is er enkel in Stockley Park te Londen en het 
bedrijfsverzamelgebouw WTC te Amsterdam een bank of postkantoor gerealiseerd. In de 
drie bedrijvenparken Amstelwijck, Papendorp Noord en Philips High Tech Campus staat 
deze voorziening wel op de planning. 
De aanwezigheid van een bankfiliaal of postkantoor is net als de bovenstaande 
voorzieningen zeer goed gewaardeerd . Blijkbaar is het bij deze voorzieningen door 
bepaalde invloedsfactoren moeilijker het benodigde draagvlak te verkrijgen. Een 
invloedsfactor die hier van groot belang is, is de terughoudendheid van de aanbieder. 

Terughoudendheid exploitant 
PTT B.V. heeft een terughoudend beleid met het realiseren van postkantoren op 
bedrijvenparken heeft. Uit interviews is gebleken dat de bedrijvenparken te kleinschalig 
zijn voor postkantoren, die particulieren en kleinzakelijke klanten als doelgroep hebben. 
De realisatie van een businesscenter, waardoor tevens de bedrijven als doelgroep gelden, 
behoort wel tot de mogelijkheden maar heeft strenge voorwaarden [gemeente 
Haarlemmermeer, 2000]: 

minimaal 100 bedrijven die post aanleveren 
minimaal 200 m2 benodigd bruto vloeroppervlak (BVO) 
parkeerfaciliteiten van 200 m2 

Het benodigde aantal bedrijfsvestigingen van 100 bedrijven die post aanleveren is van 
deze drie vaak het grootste obstakel, waardoor postkantoren sporadisch op 
bedrijvenparken aanwezig zijn. 
Deze terughoudendheid is tevens bij de banken aanwezig . In het bankwezen bestaat 
tevens de tendens om het aantal vestigingen terug te dringen en meer te concentreren . 
Bedrijven bankieren in toenemende mate middels de computer waardoor de meeste 
klantcontacten bestaan uit particulieren. Daarnaast heeft het bankfiliaal in het 
winkelgebied accountmanagers die bedrijfsbezoeken afleggen om bedrijven te adviseren. 
Ook hiervoor is de nabijheid van een bankfiliaal niet meer noodzakelijk. 

Parkongebondenheid 
Daarbij komt tevens het feit dat banken en postkantoren vallen onder de parkongebonden 
voorzieningen, waardoor het exploitatierisico grater wordt. Parkongebonden voorzieningen 
zijn voorzieningen die op het bedrijvenpark aangeboden kunnen worden zonder dat 
huisvesting in het park noodzakelijk is. Voor banken en postkantoren ligt de oorzaak bij de 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 37 



periode waarin wij ons nu bevinden: het informatie- en communicatietechnologisch 
tijdperk. Hierdoor kunnen bepaalde voorzieningen, zoals bankzaken 'gevirtualiseerd' 
worden. Diensten worden door middel van computers aangeboden waardoor op den duur 
minder behoefte ontstaat aan de aanwezigheid van banken en postkantoren op 
bedrijvenparken . 

Winkels, leisurevoorzieningen \ 
Deze voorzieningen zullen gezamenlijk behandeld worden aangezien ze elkaar versterken. 
De aanwezigheid van winkels en leisurevoorzieningen op een bedrijvenpark geeft een 
grote impuls aan het imago van het park. De waardering van deze voorzieningen zijn bij 
de werknemers vrij hoog te noemen. Ook bij deze voorzieningen kunnen de aanwezige 
werknemers in de meeste gevallen niet voor het benodigde draagvlak zorgen. Er zal een 
aantal factoren worden beschreven die indien allen aanwezig toch voor de realisatie van 
deze voorzieningen kunnen zorgen: 

Aanwezigheid verzorgingsgebied 
Zoals beschreven zijn de aanwezige werknemers op een bedrijvenpark meestal niet 
voldoende om een geconcentreerde bundeling van winkels en leisurevoorzieningen 
exploiteerbaar te houden. De realisatie van een kleine concentratie van winkels op 
Stockley Park is mogelijk geweest doordat het gehele bedrijvenpark een verzorgingsgebied 
heeft van 600.000 m2

• De winkels in het WTC zijn daarentegen exploiteerbaar, omdat deze 
tevens onderdeel zijn van een enorm reeds aanwezig verzorgingsgebied. 
Aangezien de Nederlandse bedrijvenparken in de meeste gevallen niet groter zijn dan 40 
hectare, zal dus gekeken moeten warden of er een verzorgingsgebied in de omgeving 
reeds aanwezig is, om dit draagvlak te creeren. 

Aanwezigheid concurrenten 
Tevens zal de ligging van concurrerende winkelcentra bepalend zijn voor het slagen van 
winkels en leisurevoorzieningen. Dit is tevens duidelijk te zien bij de cases Park Schiphol
Rijk en Transpolis Schiphol Airport. De nabije ligging van Schiphol zorgt ervoor dat op deze 
bedrijvenparken geen winkels en leisurevoorzieningen aanwezig zijn. 

Draagvlak 
Aangezien het ontwikkelingsrisico bij deze voorzieningen vrij hoog is, zal het draagvlak 
onder de actoren tevens groot moeten zijn. Dit draagvlak zal ervoor moeten zorgen dat 
het geografisch, juridisch, technisch, financieel dan wel bestuurlijk makkelijker wordt 
bestemmingen, zoals winkels in werklocaties te integreren. 

Hotel 
Uit diverse interviews blijkt dat een hotel is een voorziening die steevast in de plannen van 
nieuwe bedrijvenparken naar voren komt. De initiatiefnemers willen met een hotel een 
levendig bedrijvenpark creeren. Ze zien in deze voorziening een basis om andere 
voorzieningen in onder te brengen, zoals sportvoorzieningen en een restaurant, die tevens 
voor de aanwezige werknemers in het park toegankelijk zijn. De waardering van de 
werknemers is voor een hotel goed, maar is daarentegen vaak niet de bepalende factor 
voor ontwikkelaars en aanbieders. 

Ligging 
De aanwezige werknemers op een bedrijvenpark zorgen namelijk maar een klein deel voor 
het benodigde draagvlak. Dit draagvlak wordt voor het overgrote deel gevonden in het 
langskomende verkeer. De werking die zo'n hotel op een bedrijvenpark heeft, is eerder 
een gunstige bijkomstigheid dan een daadwerkelijk doel van de aanbieder. 
Om zich op de reizende doelgroep te kunnen richten is de locatie een bepalende factor. 
Deze locatie wordt in grote mate bepaald door de ligging ten opzichte van de ruimtelijk
economische hoofdstructuur. 
Deze ruimtelijk-economische hoofdstructuur is opgenomen in de Nota Ruimtelijk
Economisch Beleid (1999) van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gebied, dat zo'n 
veertig procent van Nederland beslaat, herbergt tachtig procent van de arbeidsplaatsen in 
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dan buiten het gebied. 

Figuur 4.3 - Ruimtelijk-economische hoofdstructuur met voorbeeldcases 

De ligging van de voorbeeldcases verklaart voor een groot gedeelte de vele gerealiseerde 
en te realiseerde hotels in bestaande plannen . Alie bedrijvenparken bevinden zich in de 
ruimtelijk-economische hoofdstructuur en zijn hierdoor interessante locaties voor 
hotelexploitanten . 

Overige invloedsfactoren 
De ligging is wel de belangrijkste maar zeker niet de enige invloedsfactor voor hotels. 
Andere factoren zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van concurrenten, de zichtlocatie van 
het hotel en de bereikbaarheid. De aanwezigheid van andere hotels kan mede bepalend 
zijn geweest voor de afwezigheid van deze voorziening op de bedrijvenparken Business 
Park Arnhem en Philips HighTech Campus. 
Uiteindelijk bepalen naast de ligging deze factoren gezamenlijk de exploiteerbaarheid van 
een hotel. 

Zorg / Medisch centrum 
Zoals uit de matrix is gebleken is een zorg / medisch centrum waarschijnlijk een te 
ambitieuze voorziening waar nog weinig draagvlak voor bestaat. Hoofdwaarschijnlijk zijn 
het ontbreken van het draagvlak uit werknemers en belanghebbenden de twee 
belangrijkste invloedsfactoren voor de afwezigheid van deze voorziening. Een zorgcentrum 
op een bedrijvenpark is gericht op de aanwezige werknemers en zal weinig profijt 
ondervinden van de omgeving. Hierdoor is het aantal werknemers op zo'n bedrijvenpark 
van groot belang en bepaalt het voor een groot gedeelte de terughoudendheid van de 
aanbieders . Daarbij komt nog het feit dat het realiseren van zo'n voorziening niet de 
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aanbieders. Daarbij komt nog het feit dat het realiseren van zo'n voorziening niet de 
hoofdprioriteit van een ontwikkelaar is. Er zijn bijna geen voorbeelden van gerealiseerde 
zorgcentra op bedrijvenparken te noemen waaruit blijkt dat het risico voor ontwikkelaars 
vaak zeer groot wordt geacht. 

Supermarkt 
De aanwezigheid van een supermarkt wordt door werknemers goed gewaardeerd . Er zijn 
echter een aantal factoren die negatief werken op het slagen van deze voorziening. 

Parkongebondenheid 
Supermarkten zijn net als een banken en postkantoren parkongebonden voorzieningen. De 
aanwezigheid van supermarkten op bedrijvenparken wordt door de nieuwe 
vervoersservices, de zogenaamde service 'on site', steeds minder noodzakelijk en 
wenselijk. Door deze services kunnen werknemers via de computer de benodigde 
boodschappen op het werk of thuis laten bezorgen. 

Aantal werknemers & aanwezigheid concurrenten 
Een supermarkt heeft net als winkels en leisurevoorzieningen een groter draagvlak nodig 
dan enkel de aanwezige werknemers. Het concurreren met supermarkten die gelegen zijn 
in een woonomgeving is echter dusdanig moeilijk dat aanbieders zich terughoudend 
opstellen. 

Parkachtige omgeving 
Een parkachtige omgeving wordt tevens door werknemers redelijk gewaardeerd. Bij de 
aanwezigheid van een parkachtige omgeving zijn echter andere factoren van belang dan 
bij bovengenoemde voorzieningen. 

Huurniveau 
Het huurniveau van de kantoorgebouwen wordt voor een groot deel bepaald door de 
locatie. Daarnaast heeft ook het kwaliteitsniveau van de gebouwen invloed op dit 
huurniveau. Een hoger kwaliteitsniveau en daarmee dus een hoger huurniveau grote 
invloed heeft op de grondwaarde en dus op de uiteindelijke aankleding van het · 
bedrijvenpark, de omgevingskwaliteit. 

Ligging 
Het bedrijvenpark BusinessPark Arnhem laat zien dat ook reeds de aanwezige omgeving 
van invloed kan zijn op de uiteindelijke aankleding van een park. Het betrof hier geen 
braakliggend terrein maar een bosrijk gebied waar men de gebouwen tussen ontwikkeld 
heeft, waardoor het gehele terrein een zeer groene uitstraling heeft. 

Stomerij, wasserette, kapper 
Deze voorzieningen worden door werknemers vrij laag gewaardeerd en komen nauwelijks 
voor in de voorbeeldcases. Er zijn verschillende factoren die de oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze voorzieningen op bedrijvenparken . 

Parkongebondenheid 
Stomerijen en wasserettes vallen net als supermarkten onder de parkongebonden 
voorzieningen, die (op den duur) te maken krijgen met de 'on site' services. De aanbieders 
hoeven niet op het bedrijvenpark aanwezig te zijn om hun diensten aan te bieden. 

Aantal werknemers 
De bovenstaande diensten zullen op een bedrijvenpark naar alle waarschijnlijkheid geen 
klanten aantrekken van buiten het bedrijvenpark waardoor het draagvlak enkel bestaat uit 
de werknemers op het park. Dit aantal is in de meeste gevallen niet voldoende. 
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4.2.4. Haa/baarheidsmatrix 

Aan de hand van de resultaten uit paragraaf 4 .2.2. kan er een instrument opgesteld 
worden, dat gebruikt kan worden bij de bepaling van de haalbaarheid van diverse 
voorzieningen op bedrijvenparken. Uit deze zogenoemde haalbaarheidsmatrix kunnen de 
invloedsfactoren gehaald worden, waarna er een redelijk beeld kan worden geschetst 
welke realisatie- en exploitatierisico's er bij welke voorziening aanwezig zijn . 

De matrix laat zien dat sportvoorzieningen, restaurants, kinderopvangruimte en een 
parkachtige omgeving voornamelijk afhankelijk zijn van parkfactoren. Deze voorzieningen 
kunnen ongeacht de hoedanigheid van de omgeving en de dan aanwezige algemene 
economische en ICT-ontwikkelingen, gerealiseerd worden. 
Voorzieningen die meer afhankelijk zijn van factoren van buitenaf, de zogenaamde 
kaderfactoren zijn banken, postkantoren, hotels en supermarkten. Voorzieningen als een 
stomerij, wasserette en een kapper horen ook in dit rijtje, maar zijn daarbij tevens zeer 
afhankelijk van het parkongebonden karakter. 
De overige voorzieningen zijn naast eventuele kader en parkfactoren afhankelijk van de 
omgeving. Hieronder vallen de non-food winkels en de leisurevoorzieningen. De 
voorzieningen in de directe omgeving van het bedrijvenpark kunnen in eerste instantie 
concurreren met deze voorzieningen. Indien het bedrijvenpark blijft groeien kan er echter 
een wisselwerking ontstaan waarbij de voorzieningen in de omgeving profiteren van de 
aantrekkingskracht van de voorzieningen in het bedrijvenpark enerzijds en de 
parkvoorzieningen van de omgeving anderzijds . 

Een constante en eventueel zelfs exponentiele groei van het bedrijvenpark, zowel 
kwalitatief als in aantal kantoren en werknemers, is noodzakelijk voor de ontwikkeling van 
de bovengenoemde voorzieningen. Deze groei is te sturen door middel van een 
gestructureerd ontwikkelingsproces van het desbetreffende park. Hoe dit 
ontwikkelingsproces vorm moet krijgen zal in hoofdstuk 5 behandeld worden. 
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INVLOEDSFACTOREN 

Parkfactoren Omgevingsf. Kaderfactoren 
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1 Kapper II II II 
2 Stomerij / Wasserette II II II 
3 Zorg / Medisch centrum II II 1 
4 Leisurevoorzieningen II II II 
5 Winkels (non-food) II II II 
6 Supermarkt II II II II 
7 Bank/ Postkantoor II II 
8 Hotel II II II II 
9 Parkachtige omgeving II II 

10 Restaurant II II 
11 Kinderopvang II II 
12 Sportvoorzieningen II II 

Mate waarin de factor invloed heeft op de haalbaarheid vd voorziening : 
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Figuur 4 .4 - Haalbaarheidsmatrix 
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HOOFDSTUK 5 ONTWIKKELINGSPROCES 

5.1. INLEIDING 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de aanwezigheid van voorzieningen op bedrijvenparken 
afhankelijk is van verschillende factoren. Door het ontwikkelingsproces te optimaliseren, 
wordt getracht deze factoren positief te be"lnvloeden. Op deze manier wordt omschreven in 
welk stadia van het ontwikkelingsproces deze voorzieningen het beste ontwikkeld kunnen 
worden om uiteindelijk een topbedrijvenpark te realiseren. 
Allereerst zal de traditionele invulling van het vastgoed-ontwikkelingsproces besproken 
worden. Achtereenvolgens zullen de ontwikkelingsstadia van bedrijvenparken worden 
weergegeven. De relatie tussen deze twee verschillende processen wordt" in paragraaf S.4 
besproken, waarna er wordt afgesloten met het geven van de knelpunten, die aanwezig 
zijn bij een traditionele invulling van het vastgoedproces. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan 
op de manier hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost. 

5.2. TRADITIONELE INVULLING VASTGOED-ONTWIKKELINGSPROCES 

Het vastgoed-ontwikkelingsproces werd over het algemeen op de traditionele manier 
doorlopen. Dit gold bij solitaire kantoorgebouwen maar tevens bij gebiedsontwikkeling, 
waaronder de ontwikkeling van bedrijvenparken. 
De traditionele manier van ontwikkelen wordt gekenmerkt door het strikt gescheiden 
karakter van de werkzaamheden van de belanghebbenden. 

Grondexploitatie: 
De grondexploitatie wordt geheel door de overheid op zich genomen. Zij initieert nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen door gronden aan te kopen en te exploiteren. De gemeente 
voert tevens het bestemmingsplan uit en de kosten van het in bouwexploitatie nemen van 
een gebied warden in principe verhaald via de gronduitgifte. De gemeente behoudt het 
voortouw tot aan het stadium van de gronduitgifte. 

Planontwikkeling: 
Na deze gronduitgifte komt de planontwikkeling, die geheel in handen is van een 
ontwikkelaar en/of bouwer. Deze maakt en realiseert de plannen en verkoopt deze aan een 
eigenaar/gebruiker of aan een belegger. 

Vastgoedexploitatie: 
De belegger geeft in het gehele vastgoedproces alleen invulling aan de vastgoedexploitatie 
naast de aanwezige gebruiker(s) van de kantoorgebouwen. 
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte is echter in handen van 
de gemeente. Deze afdeling wordt vaak dienst Openbare werken of dienst Beheer 
genoemd. Onder dit beheer valt niet alleen het groenonderhoud . Ook zaken als onderhoud 
van infrastructuur, boekhoudkundige organisatie (afschrijving infrastructuur e.d.), 
promotie, klachtenafhandeling en overleg met de omgeving behoren tot de taken van de 
gemeente. 

Dit proces is in figuur S.S. inzichtelijk gemaakt: (zie volgende pagina) 
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VASTGOED-ONTW.PROCES [Kohnstamm], 1994] TRADITIONELE INVULLING 

Figuur 5.5 - Traditionele invulling vastgoed-ontwikkelingsproces 

5.3. ONTWIKKELINGSFASEN BEDRIJVENPARKEN 

Bij het realiseren van een bedrijvenpark heeft men niet alleen te maken met het 
bovengenoemde vastgoedproces. Het ontwikkelen van bedrijvenparken is namelijk op te 
delen in een aantal stadia . Wil een gebied zich ontwikkelen in een hoogwaardig 
bedrijvenpark met een hoog voorzieningenniveau dan kunnen de volgende 3 fasen 
onderscheiden warden: een beginfase, een middenfase en een eindfase. De eindfase wordt 
bereikt als er een · bedrijvenpark is gerealiseerd met een hoog voorzieningenniveau, hoge 
huren en een hoge kwaliteit van de werkomgeving. 
De drie fasen zullen warden beschreven en verduidelijkt met schematische weergaven: 

Fase 1: Beginfase 
In deze fase heeft het initiatief van een belanghebbende partij geleid tot locatieverwerving 
van een gebied. Daarna heeft een ontwikkelaar gezorgd voor de ontwikkeling van de 
eerste kantoorgebouwen op deze grand. De huurprijs van deze gebouwen is nag relatief 
laag. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst ondervinden de eerste huurders hinder 
van de overige bouwprojecten op het bedrijvenpark. Daarnaast is de afwezigheid van 
voorzieningen een reden om de huurprijs laag te houden. 
In onderstaande figuur is deze gebiedsontwikkeling schematisch weergegeven. 
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Figuur 5.1 - Schematische weergave bedrijvenpark, fase 1 

Fase 2: Middenfase 
In deze fase begint het eerste succes. Meer beleggers zijn ge"interesseerd in de 
ontwikkeling van het gebied en het draagvlak voor de realisatie van voorzieningen wordt 
groter. Door de ontwikkeling van meerdere kantoorgebouwen en de eerste voorzieningen 
stijgt de huurprijs en de grondwaarde, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor de 
realisatie van meerdere voorzieningen. De aanwezigheid van deze voorzieningen werkt als 
een multiplier waardoor er in deze fase een enorme activiteit aanwezig is. In onderstaande 
figuur is deze fase schematisch weergegeven. 

- Kantoorgebouwen 

- Infrastructuur 

D Voorzieningen 

Figuur 5.2 - Schematische weergave bedrijvenpark, fase 2 

Fase 3: Eindfase 
De voorzieningen als multiplier in fase 2 hebben geleid tot fase 3: de eindfase. In deze 
fase is er een topbedrijvenpark gerealiseerd met hoge huren, een hoog 
voorzieningenniveau en een hoge kwaliteit van de werkomgeving. Deze kwaliteit komt tot 
stand door het ontstane straatbeeld en de aankleding van het openbaar gebied. Het 
voorzieningenniveau en het aantal kantoorgebouwen zal niet of nauwelijks meer stijgen en 
er is een goede verhouding tussen deze vastgoedobjecten. 
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Figuur 5 .3 - Schematische weergave bedrijvenpark, fase 3 

Bovenstaande ontwikkeling zal in een vragersmarkt moeilijker te realiseren zijn dan in 
een aanbiedersmarkt. In een aanbiedersmarkt bepalen ontwikkelaars en beleggers de 
markt door de grote hoeveelheid gebruikers. Dit leidt tot het in snel tempo ontwikkelen 
van vastgoedobjecten zonder of met weinig marktonderzoek. In een vragersmarkt zullen 
ontwikkelaars en beleggers veel meer op de wensen en behoeften van de gebruikers 
moeten inspelen en kan er niet worden volstaan met het enkel realiseren van 
kantoorgebouwen met hoge huren. In het gunstigste geval dient er een markt aanwezig 
te zijn, waarbij de ontwikkelaar en belegger ontwikkelingsris ico lopen en de gebruiker 
door acceptabele leegstand de kantorenmarkt bepaalt. Echter ook in een aanbiedersmarkt 
moeten de betrokken partijen zich realiseren dat het ontwikkelen van een hoog 
voorzieningenniveau een meerwaarde is voor een bedrijvenpark . 

Niet bij elke bedrijvenparkontwikkeling zal er een goed onderscheid in fasen (zoals 
hierboven genoemd ) waarneembaar zijn. Bij bovenstaande fasen is de aanwezigheid van 
voorzieningen de 'aanjager' voor het hoge kwaliteitsniveau van het park. 
Bedrijvenparken kunnen zich echter ook op een geheel andere manier ontwikkelen, wat 
leidt tot een ander type bedrijvenpark. Op basis van het voorzieningenniveau en daarmee 
samenhangend het kwaliteitsniveau en imago kunnen bedrijvenparken in Nederland in 
drie typen worden verdeeld. In figuur 5.4 worden deze drie typen weergegeven. 
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Figuur 5 .4 - Relatie drie fasen bedrijvenpark - voorzieningenniveau 
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Het type 3 bedrijvenpark is een schematisch weergave van de, in deze paragraaf 
besproken, ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenpark. Van de bekeken 
voorbeeldprojecten in Nederland bevindt zich geen enkel bedrijvenpark in deze fase. 
Stockley Park te Landen valt echter wel ender dit type bedrijvenpark. I n eigen land wordt 
bij bedrijvenpark Amstelwijck te Dordrecht en de Philips High Tech Campus te Eindhoven 
wel een hoog voorzieningenniveau nagestreefd maar op dit moment is het nog onduidelijk 
of deze ambitie ook waar gemaakt kan warden. 
Het type 2 bedrijvenpark wordt tegenwoordig getypeerd als een standaard bedrijvenpark 
met een redelijk voorzieningenniveau. De overige voorbeeldprojecten vallen alien ender 
deze noemer. 
Het type 1 bedrijvenpark verdient nauwelijks de benaming bedrijvenpark. Het 
voorzieningenniveau bestaat hooguit uit een gezamenlijk restaurant en/of een kleine 
fitnessruimte. Verschillende (reeds ontwikkelde) terreinen die ender dit type vallen, 
warden echter door de betreffende ontwikkelaars ten onrechte bedrijvenparken genoemd. 

5.4. RELATIE VASTGOEDPROCES - BEDRIJVENPARKONTWIKKELING 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de ontwikkeling van bedrijvenparken in drie 
fasen is in te delen. In deze fasen wordt het vastgoedproces meerdere keren doorlopen. 
Er is echter wel een verschil in de drie fasen: 

In fase 1 ligt de nadruk voornamelijk bij het initiatief en de grondexploitatie van het 
betreffende terrein. Er is in deze fase nog weinig activiteit bij de planontwikkeling, 
aangezien er nog weinig projecten warden gerealiseerd. De activiteiten in de 
vastgoedexploitatie zijn om deze reden nog kleiner dan de planontwikkeling. 

In fase 2 ligt de nadruk voornamelijk bij de planontwikkeling. In de grondexploitatie zal 
ook nog enige activiteit aanwezig zijn, aangezien er kan warden aangenomen dat door 
ender andere kostenoverwegingen het uiteindelijke terrein in fase 1 nog niet geheel is 
verworven, laat staan bouwrijp is gemaakt. De vastgoedexploitatie zal door het steeds 
grater wordende aantal gerealiseerde vastgoedobjecten steeds omvangrijker warden. 

In fase 3 zijn de meeste vastgoedobjecten gerealiseerd en voert de vastgoedexploitatie de 
boventoon. De activiteiten in de grondexploitatie en de planontwikkeling zullen in deze 
fase steeds kleiner warden. 

Deze relatie tussen vastgoedproces en fasering van bedrijvenparkontwikkeling is in 
onderstaande figuur schematisch weergegeven. De grootte van de aangegeven blokken 
geven de intensiviteit van de daarin genoemde stappen aan. Doordat de activiteiten de 
initiatieffase zodanig verschillen met de overige stappen van de grondexploitatie, is deze 
fase in figuur 5.6 apart weergegeven: 
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Initiatief 

Figuur 5.6 - Relatie vastgoedproces - fasering bedrijvenparkontwikkeling 

S.S. KNELPUNTEN TRADITIONELE INVULLING 

Uit de praktijk blijkt dat een traditionele invulling in geen tot zeer weinig gevallen leidt tot 
de in paragraaf 5.2.1. genoemde type 3: topbedrijvenparken. Er zijn verschillende 
knelpunten te noemen die de oorzaak van dit gegeven zijn: 

• Ontbreken grondprijsbe!eid 
• Beperkingen aangewezen /ocatie 
• Verschil doelstel!ingen betrokken partijen 
• Onvoldoende marketing 
• Groot ontwikkelingsrisico voorzieningen 
• Lage beheerkwaliteit 
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Ontbreken grondprijsbeleid 
Doordat het ontwikkelingsproces van een bedrijvenpark een langetermijnproces is, zal het 
economische klimaat gedurende deze jaren sterk verschillen. Door het ontbreken van 
vaste grondprijzen is de gemeente in tijden van laagconjunctuur geneigd de grondprijzen 
van het betreffende bedrijvenpark naar beneden bij te stellen. Lagere grondprijzen leiden 
tot minder toonaangevende bedrijvigheid en dus een lager uiteindelijk kwaliteitsniveau van 
het bedrijvenpark. 

Beperkingen aangewezen locatie 
Bij de overheid ontbreekt gestructureerd beleid voor het aanwijzen van potentiele 
grootschalige bedrijvenparken. Het gebrek aan communicatie tussen de verschillende 
overheidsinstanties, het te kleinschalig bekijken van de potentie van een bedrijvenpark en 
te weinig gericht onderzoek van de mogelijkheden van de aangewezen locatie kan voor de 
ontwikkeling van een topbedrijvenpark (te) veel beperkingen met zich meebrengen. 

Verschil doelstellingen betrokken partijen 
Het verschil in doelstelling leidt tot een onduidelijk ambitieniveau. Dit onduidelijke 
ambitieniveau wordt zichtbaar bij de zwaarte en hoeveelheid van de toelatingseisen 
gesteld door de gemeente. Deze eisen moeten in overeenstemming zijn met het 
kwaliteitsniveau dat door de private partijen wordt nagestreefd. De eisen die aan de 
toelating en het beheerniveau warden gesteld zijn vaak onvoldoende om een 
topbedrijvenpark te ontwikkelen en te behouden. Het afdwingen van meer kwaliteit van 
inrichting en gebouw tijdens de beheerfase zonder duidelijke eisen vooraf is niet mogelijk. 
Het verschil in ambitieniveau kan ook bij de planontwikkeling tussen ontwikkelaar en 
belegger naar voren komen. De belegger(s) kan weinig tot geen vertrouwen in het 
ambitieuze planconcept hebben, waardoor het kwaliteitsniveau naar beneden moet warden 
vastgesteld. Dit resulteert vaak in het weglaten van voorzieningen, die een 
topbedrijvenpark juist karakteriseren 

Onvoldoende marketing 
Gemeenten moeten zich realiseren dat geen enkel product zichzelf verkoopt. 
Overheidsinstanties staan echter niet bekend om hun marketing-gerichte aanpak. 
Gemeenten hanteren nog veelvuldig een functie-georienteerde werkwijze in plaats van een 
marketing-georienteerde werkwijze. Naast een kwestie van kennis en kunde is dit tevens 
een kwestie van cultuur binnen de gemeentelijke organisaties [SBR, 1990]. 
Het ontbreken van een marketingplan kan leiden tot het onnodig verlengen van het 
zogenoemde 'productieproces'. 

Groot ontwikkelingsrisico voorzieningen 
Doordat de belangen van de gemeente in het traditionele proces stoppen bij de 
grondexploitatie ligt het ontwikkelingsrisico geheel bij de ontwikkelaar. Het opstellen van 
een planconcept met veel voorzieningen wordt in veel gevallen door ontwikkelaars als zeer 
risicovol beschouwd. Voorzieningen zijn alleen rendabel in een totaalconcept met zeer 
hoge kwaliteit op alle aspecten: beeld, beheer en inrichting. Als er te weinig vertrouwen is 
in de realisatie van dit totaalconcept, zullen de voorzieningen door de ontwikkelaar als 
eerste uit het planconcept gehaald warden. 

Lage beheerkwaliteit 
Doordat de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
niet ligt bij de huurders maar bij de gemeente, bestaat er een gescheiden beheer van een 
bedrijvenpark. Dit gescheiden beheer leidt in de meeste gevallen niet tot een hoge 
beheerkwaliteit. 

Conclusie : 
Het blijkt dat bovenstaande knelpunten voornamelijk warden veroorzaakt door te weinig 
interactie tussen de betrokken partijen die in het vastgoedontwikkelingsproces voorkomen. 
Er kan dus geconcludeerd warden dat er bij de invulling van het 
vastgoedontwikkelingsproces een vorm van samenwerking tussen de private partijen en 
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overheid aanwezig moet zijn, een zogenaamde PPS (publiek-private samenwerking). De 
achtereenvolgende invulling van partijen (lijnfiguur) , zoals bij de traditionele invulling, zal 
meer een ge·integreerde invulling (cirkelfiguur) moeten krijgen, waarin op verschillende 
momenten terugkoppeling aanwezig is. 

Tevens kan geconcludeerd worden dat de traditionele beheermethodiek verouderd is en er 
op een professionelere manier beheerd moet gaan worden. In Nederland zijn al 
verschillende organisaties aanwezig die zich op een professionele manier bezig houden met 
gebiedsmanagement. 

In de volgende hoofdstukken zal besproken worden hoe de samenwerking tussen publiek 
en private partijen (hoofdstuk 6) en de aanwezige beheerorganisatie eruit zal moeten zien 
(hoofdstuk 7) . 
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HOOFDSTUK 6 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

6.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt met name in gegaan op de vraag hoe het samenwerkingsverband 
tussen de publieke en private partijen vorm zal moeten krijgen. Alvorens er echter op 
Publiek-Private Samenwerking wordt ingegaan, warden de actoren van het vastgoedproces 
vastgesteld. Na de inventarisatie van diverse actoren zullen de procesvorming en de 
verschillende vormen van Publiek-Private Samenwerking warden behandeld. Hieruit kan 
met behulp van het juiste samenwerkingsmodel acties omschreven warden. Aan de hand 
van deze acties kan er bepaald warden wanneer welke voorziening gerealiseerd kan 
warden. 

6.2. ACTOREN 

Er zijn verschillende partijen te noemen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
bedrijvenparken. Deze partijen hebben elk een ander belang en daarmee samenhangend 
een bepaalde visie. De partijen die op de lange termijn betrokken (kunnen) zijn, zijn 
echter het meest van belang. 

In het ontwikkelingsproces kunnen de volgende actoren warden onderscheiden: 

• Beleggers 
• Ontwikkelaars 
• Overheid 
• Gebruikers (eigenaren en huurders) 

Beleggers 
Beleggers zijn de eigenaren van objecten in de verhuurmarkt met als doel rendement te 
creeren. Bij beleggers draait het om het behaalde en te behalen rendement op het belegde 
vermogen, zowel op korte als lange termijn. Er kan onderscheid gemaakt warden tussen 
direct en indirect rendement. Onder direct rendement warden de huurinkomsten verstaan. 
Waardestijgingen warden daarentegen het indirecte rendement genoemd. 
Het rendementsrisico van beleggers zal in een goede verhouding moeten staan tot het 
aangenomen te behalen rendement. 

Doelstelling 
De belegger heeft de volgende doelstellingen: [Keeris, 2000] 
• Het investeren in een vastgoedobject of -portefeuille uit het oogpunt van een 

renderende belegging 
• Het beperken van het beleggingsrisico (matching) binnen zijn totale 

beleggingsportefeuille 
• Verbetering van de financiele positie van de betrokken stake- en shareholders zoals de 

eigenaar/investeerder, aandeelhouder(s), aangesloten client(en) 

Het resultaat per vastgoed-beleggingscategorie wordt weer bepaald door de spreiding van 
het risico over verschillende markten, producten, typen, leeftijdsklassen, productformules 
en doelgroep-specificaties. Dit is de reden dat in de meeste gevallen op een bedrijvenpark 
meerdere concurrent- c.q. collega-beleggers actief zijn. Per belegger blijft daarom de 
lokale beleggings-portefeuille overwegend beperkt tot een- of enkele kantoorgebouwen in 
het bedrijvenpark. 
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Ontwikkelaars 
De rol van ontwikkelaars in het traditionele ontwikkelingsproces van bedrijvenparken is 
gelegen in het ontwikkelen van de gebouwen. Het doel is het verkopen van de 
ontwikkeling met een bepaalde winstmarge. Ze zijn dus afhankelijk van de vraag vanuit de 
markt en zullen datgene willen bouwen waar de markt behoefte aan heeft. [Keeris, 2000] 
Ontwikkelaars bezitten bij uitstek de capaciteiten om de vraag uit de markt en het te 
realiseren aanbod bij elkaar te brengen. 

Er bestaan een aantal type projectontwikkelaars, met verschillende achtergronden. Er zijn 
zelfstandige ontwikkelaars en ontwikkelaars gelieerd aan banken, beleggers, 
bouwbedrijven en woningcorporaties. Allen hebben een andere doelstelling, maar in 
principe is de projectontwikkelaar de initiatiefnemer tot het ontwikkelen van een project of 
plangebied. Zij zijn de specialisten in het codrdineren van de verschillende betrokken 
partijen in het ontwikkel- en bouwproces. 

Een ontwikkelaar heeft met het te ontwikkelen object verschillende mogelijkheden. Zo kan 
hij het ontwikkelen en in portefeuille houden, wat inhoudt dat de ontwikkelaar zelf de 
exploitatie op zich neemt en daarmee in de rol van belegger stapt. Hij blijft in dat geval 
ook na de realisatiefase betrokken bij het project. Tevens kan de ontwikkelaar er voor 
kiezen het object te ontwikkelen, om het tijdens of na de ontwikkeling te verkopen aan 
een of meerdere afnemers. 

Doelstelling 
De doelstelling van de projectontwikkelaar kan als volgt worden omschreven: 

'Het realiseren van het onroerend goed, met als resultaat financiele winst door een zo 
hoog mogelijk rendement te behalen met zo min mogelijk risico, en een bijdrage aan de 
verbetering van het imago en de acquisitiekracht. ' 

Op een bedr ijvenpark zou de doelstelling van een ontwikkelaar eveneens kunnen zijn het 
realiseren van voorzieningen op parkniveau, zoals infrastructuur, landscaping en 
commerciele voorzieningen, zoals winkels en restaurants. Dit om een hogere winst te 
kunnen bewerkstelligen. M.a.w. een projectontwikkelaar zal hiertoe echter alleen bereid 
zijn wanneer de kosten gerechtvaardigd worden door waardeverhoging van het 
uiteindelijke product, de gebouwen. 

Nationale, provinciale en lokale overheid 
De rol van de overheid speelt zich af op drie niveaus. De uitwerking zal dan ook in deze 
drie niveaus worden omschreven, namel ijk rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk 
niveau: [VROM, 2001] 

Rijksniveau 
Op rijksniveau worden er beslissingen genomen over de inrichting van gebieden die voor 
Nederland als geheel van belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de verhouding 
tussen de Randstad en overig Nederland en het accommoderen van ontwikkelingen van de 
mainports Schiphol en Rijnmond. 
Verder worden op nationaal niveau inrichtingsprincipes vastgelegd, bijvoorbeeld op welke 
plaatsen er bedrijventerreinen kunnen worden ontwikkeld. De uitgangspunten voor de 
inrichting van de ruimte worden vastgelegd in een planologische kernbeslissing (PKB). De 
PKB biedt een kader voor provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. 

Al dan niet samen met andere besturen en met marktpartijen is de rijksoverheid 
opdrachtgever en financier van ruimtelijke projecten die voor Nederland als geheel van 
belang zijn: 

• Aanleg van infrastructuur op nationaal niveau 
• Ontwikkeling van mainports en centrumprojecten (in samenwerking met andere 

overheden en private partijen) 
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• Bufferzones tussen de steden. 
• Financiele bijdragen aan bodemsanering en openbaar vervoer. 
• Coordinatie van subsidies voor onder andere grondkosten, stadsvernieuwing en 

monumentenzorg. 

Regionaal niveau 
Ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal niveau worden in goede banen geleid door de 
provinciebesturen. Hiervoor dienen provinciale streekplannen. In die plannen staat onder 
andere welke ruimte beschikbaar is voor toekomstige bedrijven. Gemeentelijke 
bestemmingsplannen moeten passen binnen de provinciale streekplannen en conform de 
WRO moet ieder bestemmingsplan door de provincie worden goedgekeurd, voordat het 
van kracht wordt. 

De provinciale overheid is opdrachtgever en financier, al dan niet in samenwerking met 
marktpartijen en andere besturen, voor: 

• Aanleg van regionale wegen 
• Recreatiegebieden 
• Groenstructuren 

Gemeentelijk niveau 
Het bestemmingsplan is de basis voor de ordenende rol van de gemeente. Oat plan is 
bindend voor burgers en bedrijven. Er staat in hoe de ruimte kan worden gebruikt en hoe 
conflicterende belangen moeten worden afgewogen. 

Bij de ontwikkeling en inrichting van bedrijvenparken speelt de gemeente als 
opdrachtgever en financier een belangrijke rol. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: 

• Grondverwerving en eventuele onteigening 
• Bouwrijp maken van grond (vaak in samenwerking met marktpartijen) 
• Aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en groen 

Doelstelling 
De doelstelling van de overheid is het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven, dat aansluit bij de eisen en wensen die de markt nu en in de toekomst stelt, om 
zodoende een goed sociaal- en economisch klimaat te creeren voor de regio. 
Op rijks- en provinciaal niveau wordt voornamelijk in grote lijnen de ruimte en gebieden 
aangegeven, waar eventueel bedrijvigheid gewenst is. De gemeente is het meest 
betrokken bij de ontwikkeling van deze terreinen. De gemeente is tevens rechtstreeks 
verantwoordelijk voor het beheren van de plaatselijke publieke infrastructurele 
voorzieningen en braakliggende percelen in eigendom. 

Gebruikers 
De categorie gebruikers bestaat in feite uit twee groepen, namelijk de huurders en de 
eigenaren/gebruikers. Op bedrijvenparken zijn huurders doorgaans in de meerderheid 
vergeleken met de overige belanghebbenden. Naast de huurders in de bedrijfsmatige 
ondernemingssfeer moet er ook aandacht worden besteed aan de belangen van de 
werknemer. Hun satisfactie van de werkomgeving wordt immers steeds belangrijker 
bevonden door de ondernemingen. 
Daarnaast is er een groep aanwezig die zowel eigenaar en gebruiker tegelijkertijd zijn. 
Deze categorie is overigens zeer beperkt aanwezig. Ze zien hun object in eerste instantie 
als een investeringsobject en niet als een beleggingsobject, zoals beleggers. Het is een 
groep die buiten de huurdersmarkt valt en derhalve in relatie tot het vastgoed en 
huisvesting relatief onafhankelijk van de overige drie belanghebbenden opereert. In dit 
onderzoek zal dan ook onder de categorie gebruikers alleen de huurders bedoeld worden. 

Doelstelling 
Het verkrijgen van huisvesting die past bij hun identiteit en ambitieniveau, voldoet aan de 
wensen en behoeften van de werknemers en die een zo efficiente mogelijke bedrijfsvoering 
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mogelijk maakt. Huisvesting is een faciliteit die het primaire proces zo optimaal mogelijk 
dient te ondersteunen. 

6.3. Publiek-Private Samenwerking 

Publiek-Private Samenwerking (verder PPS genoemd) is een verzamelbegrip voor 
samenwerkingsverbanden waarin overheid en private partijen gemeenschappelijke 
belangen hebben in een project. In grote lijnen kan het volgende onderscheid worden 
gemaakt: [Cap Gemini, 2000) 

• 'Gedwongen' PPS : partijen zijn door omstandigheden tot elkaar veroordeeld 
• 'Vrijwillige' PPS : partijen vinden elkaar op basis van gezamenlijk te realiseren 

(extra) meerwaarde 

In de eerste instantie kan de ene partij niet om de andere partij heen. Een bekend 
voorbeeld hiervan is het gegeven dat private partijen grand in bezit hebben. In de praktijk 
is het voor gemeenten vaak moeilijk om de ontwikkeling van het betreffende gebied 
volledig zelf ter hand te nemen. 

Afgezien of het nu een gedwongen of een vrijwillige PPS betreft, kan er gesteld warden dat 
er sprake van PPS sprake is als aan de volgende criteria is voldaan: [Kenniscentrum PPS] 

• Overheden en bedrijfsleven werken samen op basis van duidelijke contractueel 
vastgestelde afspraken 

• Contractueel is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten en 
risico's draagt 

• Het gaat om het realiseren van zowel maatschappelijke als commerciele doelen 
• Beide partijen verwachten dankzij de samenwerking en de inbreng van ieders 

specifieke deskundigheid een beter resultaat tegen dezelfde kosten (of hetzelfde 
resultaat tegen minder kosten) 

• Elke partij behoudt zijn eigen identiteit en verantwoordelijkheid 

Er zullen nu naast het traditionele ontwikkelingsproces drie voorkomende modellen van 
publiek-private samenwerkingen warden omschreven. De verschillen liggen voornamelijk 
bij de grondexploitatie: [NVB, 1996) 

• Bouwclaimmodel 
• Concessiemodel 
• Joint Venture-model 

Bouwclaimmodel 
Bij dit model wordt de grondexploitatie uitgevoerd door de gemeente. In veel situaties 
beschikt de gemeente over de benodigde gronden. Als een projectontwikkelaar de 
beschikking over de gronden heeft verkregen, kan hij deze gronden desgewenst 
overdragen aan de gemeente, waarbij hij recht verkrijgt tot de ontwikkeling en de 
realisatie van een bouwplan. Bij deze gemeentelijk grondexploitatie is vanuit een 
gemeentelijke optiek sprake van een zogenaamd actief grondbeleid . 

Concessiemodel 
Bij deze samenwerkingsvorm voert een projectontwikkelaar de grondexploitatie uit. De 
gemeente verleent in een dergelijke situatie slechts medewerking aan de realisering van 
het bouwplan. Deze medewerking betreft bijvoorbeeld de herziening van het 
bestemmingsplan en de aanleg van openbare voorzieningen. Verder krijgt de gemeente 
het openbare gebied in eigendom. Vanuit de gemeentelijk optiek spreekt men dan van een 
passief grondbeleid. 

Joint Venture-model 
Bij dit model is een grondexploitatie-opzet het vertrekpunt van de samenwerking. Het 
project wordt voor gezamenlijk risico van publieke en private partijen uitgevoerd. 
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Bepaalde risico's kunnen buiten de gezamenlijke grondexploitatie warden gehouden. Er 
kan warden afgesproken dat de marktpartij( en) taakstellend een onderdeel van de 
grondexploitatie realiseert. Andere risico's (zoals bijvoorbeeld bodemsanering) kunnen bij 
de publieke partijen warden gelegd. 
De planontwikkeling is volledig in handen van publieke en private partijen en wordt, door 
bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (V.O.F.), juridisch vastgelegd. 

Conclusie: 
Het Joint Venture-model is de meest vergaande samenwerkingsvorm en zal voor het 
realiseren van een topbedrijvenpark verder warden uitgewerkt. Er wordt van uitgegaan dat 
met behulp van deze vorm de problemen in de verschillende vastgoedprocesstappen 
kunnen warden opgelost. 
In de volgende paragraaf zal warden omschreven hoe een Joint Venture tot stand komt. 

6.4. JOINT VENTURE 

6.4.1. Procesvorming 

De Joint Venture wordt opgesteld in de initiatieffase van een bedrijvenpark ontwikkeling. 
Deze samenwerking zal namelijk als basis moeten dienen voor de gehele 
bedrijvenparkontwikkeling. 
In deze paragraaf zal warden ingegaan op de manier hoe een Joint Venture gevormd 
wordt. Er is echter geen standaardmodel om te komen tot een Joint Venture model, dan 
wel een andere publiek-private samenwerking. Wei kunnen er verschillende stappen 
warden omschreven, die de totstandkoming van een Joint Venture weergeven. 

_,..,. __ .............. 
INITIATIEF 

PUBLIEKE PARTIJEN I l.__P_R_iv_A_T_E_P_A_R_T_I_JE_N,., _I 
I 
I 
I 
I 
L---- PROJECTORGANISATIE 

ORIENTATIE PPS 

JOINT VENTURE 
OVEREENKOMST 

GRONDEXPLOITATIE 

I 
I 
I 
I ___ J 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Figuur 6.1 - Schema totstandkoming Joint Venture Overeenkomst 
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De gemeente vormt in de initiatieffase fase het idee, al dan niet op sleeptouw genomen 
door een private partij. De gemeente zal tot een besluit moeten komen of een 
samenwerkingsvorm noodzakelijk dan wel gewenst is. Tevens zal er afgevraagd moeten 
warden of men bereid is tot het tekenen van langdurige contracten. Is dit het geval dan zal 
bepaald moet warden welke publieke partijen (bijvoorbeeld gemeente, VROM, provincie) 
en welke private partijen ( ontwikkelaars, eigenaren, aannemers) deze 
samenwerkingsovereenkomst (kunnen) gaan tekenen. De publieke partijen zullen eerst 
hun randvoorwaarden duidelijk moeten maken, alvorens ze met private partijen afspraken 
kunnen maken. Informele gesprekken met private partijen zijn vooraf wel nuttig om te 
polsen of er voldoende draagvlak aanwezig is en welke organisatievorm de partijen voor 
ogen hebben. 
Vervolgens kunnen de betrokken partijen zich orienteren en kan er na een 
intentieverklaring een planconcept warden ontwikkeld. Na deze orientatiefase kan er 
definitief een Joint Venture warden gesloten. Zoals al eerder vermeld zullen hierin acties 
omschreven moeten zijn, die een reactie zijn op de reeds genoemde knelpunten. 

Deze knelpunten warden hier opnieuw vermeld, waarbij tevens de acties warden 
omschreven die in de Joint Venture vermeld moeten staan: 

Knelpunten: Actie: 

- Ontbreken afspraken hoogte grondprijzen -7 - Opstellen grondprijzenbeleid gedurende 
gehele bedrijvenparkontwikkeling 

- Beperkingen aangewezen /ocatie -7 

- Verschil/ende doelstellingen actoren -7 

- Onvoldoende marketing -7 

- Groot ontwikkelingsrisico vz. -7 

- Lage beheerkwaliteit -7 

- Uitvoeren haalbaarheidsstudies 

- Door gezamen/ijk overleg in initiatieffase 
uitsluitsel over hoogte ambitieniveau 

- Opstellen PvE + prestatievoorwaarden 
- Op verschilfende momenten in 

ontwikkeling van bedrijvenpark evaluatie 
van prestatievoorwaarden 

- Opstellen marketingp!an 

- Risicoverdeling bij planontwikkeling 

- Oprichten beheerorganisatie en zorgen 
voor verplichte dee/name 

Niet alle knelpunten warden geheel verholpen door deze acties. Er zijn echter ook acties 
noodzakelijk die niet in een samenwerkingsvorm vastgelegd warden. Het uitvoeren van 
deze acties samen met de acties die in de Joint Venture warden vastgelegd zorgen voor 
het kunnen realiseren van een topbedrijvenpark met een hoog voorzieningenniveau. 

6.4.2. Actiematrix 

In de volgende zogenoemde 'actiematrix' staan al deze acties vermeld. Tevens wordt uit 
de matrix duidelijk wanneer en door welke partij de actie uitgevoerd dient te warden om te 
komen tot een succesvolle bedrijvenparkontwikkeling. 
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A1 
Bereidheid tot het tekenen van langdurige contracten 

Opstellen grondprijzenbeleid voor gehele bp~ontwikke1ing 

Betere afstemming instanties bij locatietoekenning 

Opstellen randvoorwaarden op gebiedsniveau 

Haalbaarheidsstudies verschillende locat1es 

Opstellen programma van eisen + presatatievoorw. 

Bepalen ambitien1veau totale plan 

Ideevormmg planconcept 

Voorbereid1ngen grondexploitat1e le deel plangebied 

Opnchten beheerorgarnsatie 

Vastleoo1no evaluatiemomenten 

A2 
Opste!len marketingplan 

Opstellen communicatieplan 

Gehele grondexploitatie le deel plangebied 

(Risicoverdehng door werkzaamheden uit te laten voeren 

door partiJ die daarvoor het beste geequipeerd is) 

A3 
Definit1ef maken planconcept 

Uitvoeren plancomcept 

Analyse van mogetijke gebru1kers 

A4 

Vertegenwoordiging in beheerorganisat1e 

Toezicht kwahteit gebouw en omgeving 
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6 .5 . REALISATIE VOO RZIEN I NGEN 

In de actiematrix zijn de acties genoemd die voor een gestructureerd ontwikkelingsproces 
moeten zorgen. Nu deze acties bekend zijn, kan er bepaald worden wanneer de genoemde 
voorzieningen uit paragraaf 4 .2.4 . gerealiseerd kunnen worden. Er zal hierbij gebruik 
worden gemaakt van de volgende grafiek uit figuur 5.1. die de ontwikkeling van het type 
3 bedrijvenpark aangeeft: 

TYPE 3 BEDRIJVENPARK 
C - WINKELS (NON-FOOD) 

- LEISUREVOORZIENINGEN 

B -HOTEL 
- POSTKANTOOR 
-BANK 
- SUPERMARKT 

- STOMERIJ 
-KAPPER 

A - SPORTVOORZ. 
- KINDEROPVANG 
- RESTAURANT 
- PARKACHTIGE OMG. 

TIJD IN JAREN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Figuur 6 .3 - Realisatie voorzieningenniveau - fasering bedrijvenparkontwikkeling 

Uit paragraaf 4 .2.4 . is gebleken dat voorzieningen afhankelijk zijn van verschillende 
factoren. Zo bleek dat sportvoorzieningen, kinderopvang, restaurants en parkachtige 
omgevingen (genoemd onder A ) meer afhankelijk waren van 'parkfactoren' dan de 
overige voorzieningen. Deze voorzieningen zijn dan ook de eerste voorzieningen die in 
een bedrijvenpark gerealiseerd kunnen worden, onafhankelijk de omgeving en de 
' kaderfactoren '. Het zwarte vlak in de figuur geeft de aanwezigheid van deze 
voorzieningen weer. 
Uit de grafiek blij kt tevens dat dit de enige voorzieningen zijn die reeds in fase 1 van de 
bedrijvenparkfasering gerealiseerd kunnen worden. 

De voorzieningen, die bij uitvoering van de acties uit de actiematrix in de tweede fase 
ontwikkeld kunnen worden (genoemd onder B ), zijn naast de 'parkfactoren' afhankelijk 
van 'kaderfactoren'. Daar komt nog bij dat deze voorzieningen een groter 
verzorgingsgebied nodig hebben om te kunnen exploiteren. Het realiseren van deze 
voorzieningen kan enkel als de reeds eerder genoemde voorzieningen in fase 1 
gerealiseerd zijn en het verzorgingsgebied drastisch groter is. 
In de figuur is te zi en dat er ondersche id wordt gemaakt tussen enerzijds hotels, 
postkantoren, banken en anderzijds stomerijen en kappers . Het verschil zit in de 
aantrekkingskracht en exploiteerbaarheid van deze voorzieningen. 
Stomerijen en kappers kunnen door hun parkongebondenheid niet gezien worden als 
trekkers van het bedrijvenpark, maar zijn meer versterkers na realisatie van de overige 
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voorzieningen . Zij kunnen dus profiteren van de aanwezigheid van de overige 
voorzieningen en het hiermee groter wordende verzorgingsgebied en versterken het 
gehele voorzieningenniveau. Deze voorzieningen zullen dan ook na de overige 
voorzieningen onder B, ontwikkeld moeten worden. 
Van deze overige voorzieningen heeft het hotel een belangrijke rol. In veel gevallen wordt 
het hotel namelijk gebruikt als centraal voorzieningenpunt in een bedrijvenpark. Diverse 
voorzieningen, zoals sportcentra en kleine dienstverlenende voorzieningen (kapper, 
wasserette) kunnen bij een hotel ondergebracht worden. Er zal dan ook getracht moeten 
worden deze voorziening in deze fase als eerste te realiseren. Alie onder B genoemde 
voorzieningen moeten de exponentiele groei van het voorzieningenniveau, te zien bij 'a' 
teweeg brengen. 

De voorzieningen, genoemd onder C, zullen voor een verdere groei en het 'volwassen 
worden' van het betreffende bedrijvenpark moeten zorgen. Deze voorzieningen hebben 
naast de factoren die bepalend zijn voor de realisatie van de eerder genoemde 
voorzieningen, tevens te maken met omgevingsfactoren, namelijk de aanwezigheid van 
concurrenten en verzorgingsgebieden. Daarnaast is er voor een gezonde exploitatie van 
deze voorzieningen een groot verzorgingsgebied nodig . Mede hierdoor zullen deze 
voorzieningen als laatste in of bij het bedrijvenpark moeten worden ontwikkeld. De 
aanwezigheid van deze voorzieningen samen met de voorzieningen, genoemd onder A en 
B, gecombineerd met een gedegen beheerorganisatie zal leiden tot de realisatie van een 
type 3 bedrijvenpark. 

Het moment van ontwikkelen is aangegeven met 'AA' en 'BB'. In de grafiek is te zien dat 
het moment 'AA' en het moment 'BB' respectievelijk aan het begin en aan het eind van 
fase 2 is getekend. Een specifiek punt is voor deze ontwikkelingen niet te geven. De reden 
ligt bij de varierende fasering (fase 1, 2 en 3). Door een slecht economisch klimaat en 
diverse interne verschillen kan het verschil in tijdsduur zelfs uitlopen tot meerdere jaren. 
Feit is wel dat voor de totale ontwikkeling van een type 3 bedrijvenpark, de acties en 
afspraken, genoemd in de actiematrix, gewaarborgd moeten blijven! 
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HOOFDSTUK 7 BEHEER EN FINANCIERING 

7.1. INLEIDING 

Tijdens de gehele levensduur van een bedrijvenpark (van ontwikkeling tot en met 
exploitatie) zijn er meerdere belanghebbenden betrokken. Voor de realisatie en behoud 
van een kwalitatief hoogstaand terrein is dan ook duidelijkheid nodig omtrent de 
verantwoordelijkheden en de manier van gebiedsmanagement tijdens de levensduur van 
een bedrijvenpark. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende vormen van 
gebiedsmanagement. Achtereenvolgens zal warden ingegaan op de beheerorganisatie van 
een bedrijvenpark. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het financiele aspect van het 
beheer en de exploitatie. 

7.2. GEBIEDSMANAGEMENT 

Gebiedsmanagement c.q. gebiedsbeheer wordt niet alleen op bedrijvenparken toegepast. 
Op veel schaalniveaus is er een vorm van gebiedsmanagement aanwezig. Het is voor dit 
onderzoek van belang de verschillen en overeenkomsten van deze niveaus c.q. 
gebiedsmanagement-vormen te onderscheiden. Deze kunnen als basis dienen voor het in 
paragraaf 7.3. te behandelen beheerorganisatie. In deze paragraaf zullen per 
verschillende managementvorm de doelstelling, organisatievorm en voorwaarden aan bod 
komen. De aanverwante gebiedsmanagement-vormen zijn: 

• Buurtbeheer 
• (Stads)centrum management 
• Kantorencentrum management 
• Parkmanagement 

7.2.l. Buurtbeheer 

Inleiding 
Buurtbeheer is een werkwijze waar bewoners en organisaties intensief samenwerken aan 
een leefbare en veilige buurt. Vaak zijn bij het oplossen van problemen meerdere 
organisaties betrokken en kunnen problemen alleen maar warden opgelost als alle 
invalshoeken erbij betrokken zijn. 
Goed beheer van het openbaar groen, goede verlichting, maar ook een goede wijze van 
woningbouw kunnen er allemaal aan bijdragen dat de leefbaarheid van een wijk verhoogd 
wordt. Dat wordt een 'integrale aanpak' genoemd . 

De belangrijkste doelstelling van het buurtbeheer is het vergroten van de sociale integratie 
en de leefbaarheid van buurten. 

Organisatie 
De organisatie kan per gemeente enigszins verschillen. Over het algemeen bestaat de 
organisatie uit individuele bewoners, vertegenwoordigers van bewonersgroepen en 
vertegenwoordigers van instellingen die in de buurt werkzaam zijn, zoals politie, 
buurtconcierge en woningbouwverenigingen. Vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen 
nemen vaak maar incidenteel deel. 
De meeste buurtbeheren warden ondersteund door een opbouwwerker van de Stiban 
(Stichting bewoners samenwerking en advies), en voorgezeten door een ambtelijk 
coordinator die organisatorisch ondergebracht is bij de afdeling Stadsdeelwerken van de 
Stadsdeelraad. Deze mogelijke organisatievorm is weergegeven in figuur 7.1. 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 60 



A= advies 
B = vertegenwoordiging 
C = signalerende functie 
* = indicatief 

Figuur 7.1 - Voorbeeld organisatieschema buurtbeheer [min. van VROM, 1991] 

Voorwaarden 
Er kan bij buurtbeheer onderscheid warden gemaakt tussen sterke punten die nodig zijn 
voor een goedlopend project en voorwaarden, die van belang zijn bij het tot stand brengen 
van deze punten. Sterke punten voor een goedlopend project: [VROM, 1995] 

• Een door de politiek gefiatteerd afsprakensysteem 
Het is van essentieel belang dat deelnemers van het ontstane overleg onderling en 
met hun achterban goede afspraken maken over ieders taak en inspanning . Dat kan 
bereikt warden door bindende afspraken over de bijdragen die ieder moet leveren 
binnen een vastgestelde tijdsperiode . De afspraken kunnen vastgesteld warden in een 
buurtbeheerplan. Om de samenwerking niet vrijblijvend te laten zijn is politieke 
goedkeuring vereist . 

• Een integrale en wijkgerichte wijze van werken 
Waar dit gebeurt, wordt de gemeente als 'veelkoppig monster' bedwongen, bestaan er 
veel face-to-face contacten tussen de leden van de organisatie onderling en zijn snelle 
oplossingen voor problemen mogelijk. Een snelle coordinatie van taken in een integraal 
verband maken resultaten voor bewoners zichtbaar, wat hun betrokkenheid bij de 
buurt verhoogt. 

• Herverkaveling van taken 
Hierbij gaat het om een 'uitruil' van taken tussen gemeentelijke diensten of tussen de 
gemeente en anderen, bijvoorbeeld corporaties. Maar oak door zelfbeheer door 
bewoners kan sprake zijn van een herverkaveling van taken. Daarmee wordt de 
versnippering van beheer tegengegaan, zonder welke in de praktijk de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering naar een ander kan warden verschoven. 

Voorwaarden die van belang zijn bij het tot stand brengen van bovengenoemde punten: 

• Inzicht in het gemeentelijk budget 
Personen die bij een project betrokken zijn, moeten inzicht hebben in wat er aan een 
buurt besteed zou moeten warden en wat er aan besteed wordt. Daarmee kan 
duidelijkheid warden geschapen over de vraag of bij een bepaalde maatregel sprake is 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 61 



van intensivering. Het blijkt vaak belangrijk om er op toe te zien dat tijdens 
buurtbeheer-experimenten de reguliere inzet van middelen door de gemeente niet 
vermindert. Budgettering per buurt van de reguliere middelen kan een hulpmiddel zijn, 
maar kan ook leiden tot versnippering. 

• Inzicht in de verantwoordelijkheden en risico's 
Een bron van moeilijkheden wordt gevormd door onderdelen van de openbare ruimte 
waarvan onduidelijk is wie ze beheert of waarvan men het beheer naar elkaar 
afschuift. Bij de afstemming van taken tussen de diensten van de gemeente en 
anderen enerzijds en die van nieuwe functies als huismeester en extra 
onderhoudsploegen anderzijds is inzicht nodig in de taken zoals die door de gemeente 
en anderen verricht moeten warden. 

7.2.2. (Stads)centrum management 

Inleiding 
Ondanks het korte bestaan kan geconcludeerd warden dat het concept (stads)centrum 
management snel aan belangstelling wint. Verder kan warden verondersteld dat er voor de 
introductie van (stads)centrum management een zekere kritische massa nodig is. Er is 
echter ook een bovengrens, zoals blijkt in de grate steden. Daar zijn de centrumgebieden 
zo omvangrijk dat naar andere oplossingen moet warden gezocht of moet warden gekozen 
voor een aanpak per deelgebied. 
Verder kan gesteld warden dat voor de totstandkoming van (stads)centrum management 
het hebben van een visie en strategie een fundamentele basisvoorwaarde is. [Van 
Dinteren, 1992] 

De algemene hoofddoelstelling is doorgaans het streven naar een vitale en kwalitatief 
hoogwaardige binnenstad, waardoor de aantrekkingskracht wordt versterkt. Dit is het 
geval in alle steden waar (stads)centrum management operationeel is. Door vernieuwing 
en beheer wordt nagestreefd het binnenstedelijk product op een hoger plan te brengen 
en/of voortdurend in overeenstemming te houden met de eisen die daaraan warden 
gesteld vanuit de markt. 

De doelstellingen kunnen in twee categorieen warden onderscheiden [Van Dinteren, 
1992]: 
- doelstellingen die samenhangen met de kwaliteit, aantrekkingskracht en het functioneren 
van stadscentra (inhoudelijk, projectgericht) 
- doelstellingen waarin een uitspraak wordt gedaan over een gezamenlijke aanpak van 
problemen en ontwikkelingen in stadscentra (organisatorisch, procesgericht) 

Inhoudelijke doelstellingen: 
• Vergroten van de attractiviteit 
• Versterken van het economisch functioneren 
• Bevorderen van de werkgelegenheid 

Organisatorische doelstellingen: 
• Verbetering van overleg en communicatie tussen de partijen in het stadscentrum 
• Coordinatie en afstemming van handelingen 
• Begeleiding van ondernemers in het proces 

Organisatie 
Er kan voor het opzetten van een organisatie-model alleen nog maar een globaal kader 
warden gegeven. Dit houdt voornamelijk verband met de plaatselijk nogal uiteenlopende 
omstandigheden . Van Dinteren heeft daarentegen toch een algemeen organisatiemodel 
geschematiseerd, dat is opgesteld aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. (zie 
figuur 7.2.) 

De ontwikkeling en het beheer van werknemersvoorzieningen op bedrijvenparken 62 



A= advies 
B = vertegenwoordiging en middelen 
C = delegatie en afstemming 
* = indicatief 

Figuur 7.2 - Organisatiemodel (stads)centrum management [Van Dinteren, 1992] 

Het model gaat uit van een stichting, dat voor de uitvoering van de werkzaamheden een 
centrum-manager kan aanstellen. Het aanstellen van een centrum-manager heeft een 
aantal voordelen: 

• (Stads)centrum management krijgt letterlijk 'een eigen gezicht' 
• Duidelijkheid in primaire verantwoordelij kheid 
• Professionalisering 

Het nadeel van een centrum-manager zijn de kosten. De personele lasten, de secretariele 
ondersteuning en bureaukosten leggen een grate claim op de financie le middelen van de 
organisatie en op de daarin participerende organisaties. 

De adviseurs in de adviesraad kunnen warden betrokken uit kringen van het ministerie van 
Economische Zaken. Omdat deze personen geen direct belang hebben, is er niet meer dan 
een adviseurschap voor hen weggelegd. Tot slot kan het team warden aangevuld met een 
extern adviesbureau met deskundigheid op het gebied van detailhandel, vastgoed en 
procesmanagement. 

Voorwaarden 
Om (stads)centrum management als een structureel organisatiekader te laten 
functioneren, moeten naast een groat aantal details oak enkele essentiele zaken geregeld 
zijn. Orie daarvan zijn doorslaggevend: 

• Structurele financiering 
• Beschikbaarheid van een instrumentarium 
• Participatie van de vastgoedsector 
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7.2.3. Kantorencentrum management 

Inleiding 
Kantorencentrum management kan warden gezien als het op integrale wijze managen en 
marketen van die aspecten waarvoor op locatieniveau in kantorenlocaties een win/win
situatie voor belanghebbenden te creeren is. Kantorenlocaties moeten als meer dan een 
verzameling onsamenhangende percelen, gebouwen en/of faciliteiten gezien warden om 
synergie te genereren in de zin van beleggen, beheren en werken. Centraal staat hierbij 
dat de effecten van kantorencentrum management niet alleen uitvloeien in een collectieve 
maar vooral tevens in een individuele effectieve meerwaarde. 

Rouwette heelt bij het opstellen van de doelstellingen gebruik gemaakt van de 
doelstellingen, opgesteld door Van Dinteren, genoemd onder (stads)centrum management, 
namelijk: 

Inhoudelijke doelstellingen: 
• Vergroten van de attractiviteit 
• Versterken van het economisch functioneren 

Organisatorische doelstellingen: 
• Verbetering van overleg en communicatie tussen de partijen in het stadscentrum 
• Coordinatie en afstemming van handelingen 
• Begeleiding van ondernemers 

In figuur 7.3. zijn naast deze doelstellingen tevens de taakstellingen omschreven. Deze 
taakstellingen vormen het takenpakket van de kantorencentrum manager. 

DOELSTELLINGEN 

VERGROTEN ATIRACTIVITEIT 

VERSTERKEN ECONOMISCH 
FUNCTIONEREN 

I VERBETEREN COMMUNICATIE 

I COORDINEREN & AFSTEMMEN 

BEGELEIDEN VAN 
ONDERNEMERS 

GEOGRAFISCH 
MANAGEMENT 

KANTOREN 
CENTRUM 

MANAGEMENT 

VASTGOED 
MANAGEMENT 

TAAKSTELLINGEN 

INFORMATIEBEHEER & 
INNOVEREN 

PLANNING & CONTROL 

PROMOTIE 

ORGANISEREN & 
ONDERHANDELEN 

PLANNING & CONTROL 

FACILITY 
MANAGEMENT 

Figuur 7.3 - Schema kantorencentrum management [Rouwette, 1996] 

Daarnaast zijn in de figuur drie management aandachtsgebieden weergegeven, namelijk 
geografisch-, vastgoed- en facility management. 
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Rouwette zegt over deze gebieden: 

'Door de sterke samenhang tussen deze specialistische managementgebieden en de 
belnvloeding over en weer, kan middels kantorencentrum management een afgewogen 
balans gecreeerd warden, waardoor een comp/eet kantorencentrum-concept kan ontstaan.' 

Organisatie 
Om het proces van kantorencentrum management enigszins te structureren, is het van 
belang duidelijkheid te verschaffen over de onderlinge relaties, rechten en plichten. Het 
beste kan dan warden uitgegaan van een beleids-netwerk waarin interactie-patronen 
kunnen warden ontwikkeld . Dit netwerk moet cobrdinatie van processen mogelijk maken . 
Pas wanneer de werking van kantorencentrum management zich via het netwerk bewezen 
heeft, kan een formele organisatiestructuur wellicht warden opgezet. Er kunnen echter wel 
randvoorwaarden omschreven warden om tot een zogenoemd KCM-kader te komen. Deze 
voorwaarden zijn: [Rouwette, 1996] 

• Het netwerk moet een wervend karakter hebben omdat actieve en creatieve 
participatie van betrokkenen gegarandeerd moet zijn. 

• Functionele slagvaardigheid moet mogelijk zijn en niet gefrustreerd warden door lange 
procedures. 

• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten warden vastgesteld 
• Het moet ook als coherent middel kunnen dienen om te komen tot effectieve discussie 

en consensus over de wenselijke toekomst. 

Voorwaarden 
Rouwette maakt onderscheid in voorwaarden waaraan de 'omgeving' moet voldoen om 
kantorencentrum management mogelijk te maken en voorwaarden waaraan 
kantorencentrum management zelf moet voldoen. Deze voorwaarden zijn de volgende: 

Voorwaarden voor de omgeving: 
• Vertrouwen en draagvlak 
• Financieel en instrumenteel draagvlak 
• Convergentie van belangen en beslissingsruimte 
• Kwaliteit en kwantiteit kantorenlocatie 

Voorwaarden voor kantorencentrum management: 
• Juiste (timing) introductie 
• Op termijn succesvol zijn 
• Duidelijke procedures/doelstellingen en formele contracten 

7.2.4. Parkmanagement 

Inleiding 
Parkmanagement is het sturen van inrichting en beheer van een kantorenpark of 
bedrijventerrein, met als doel het verkrijgen en op lange termijn behouden van een hoog 
kwaliteitsniveau van zowel de openbare als de private ruimte. Het is in tegenstelling tot 
revitalisering een permanente activiteit, waarin het beheer van ruimte en voorzieningen 
centraal staat en voor langere termijn zekerheid geeft omtrent het kwaliteitsniveau. 
Parkmanagement kenmerkt zich door een professionele organisatie van beheerdiensten, 
zoals bewakings- en vervoersdiensten. Wensen en belangen van betrokkenen warden 
gecombineerd tot een dienstenpakket dat wordt gewaardeerd door bedrijven die op het 
terrein gevestigd zijn. De direct betrokken partijen zoals de gemeente, de bedrijven 
(eigenaren onroerend goed) en de parkmanagementorganisatie werken samen aan het 
parkmanagement. 

De hoofddoelstelling van de invoering van parkmanagement is het verkrijgen van een 
blijvend hoog kwaliteitsniveau van openbare en private ruimte. Afhankelijk van de ambities 
van de actoren kan onder 'hoog kwaliteitsniveau' warden verstaan: een aantrekkelijke 
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ligging en inrichting, hoog onderhoudsniveau, hoog veiligheidsniveau, optimale 
bereikbaarheid en milieutechnische duurzaamheid. 

Dit hoge kwaliteitsniveau heeft voor de gemeente en eigenaren/gebruikers van de kavels 
en gebouwen diverse voordelen. 

Voordelen gemeente: 
• Nieuw strategisch instrument in het bedrijfsomgevingsbeleid 
• Optimaal ruimtegebruik 
• Herstructurering is niet nodig of op een later tijdstip 
• Mogelijkheid tot 'sturen op afstand' 
• Budgetneutraal, besparingen mogelijk 

Voordelen beleggers en gebruikers: 
• Waarde onroerend goed blijft op peil 
• Directe invloed op de kwaliteit van de omgeving en de dienstverlening 
• (Beperkte) kostenbesparingen door schaalvoordelen 

Organisatie 
Er is geen standaard structuur voor handen voor een parkmanagementorganisatie. 
De juridische constructie van een parkmanagementorganisatie is afhankelijk van 
meerdere/verschillende factoren, zoals: de deelnemende partijen, het niveau waarin men 
het parkmanagement wenst in te voeren en de mate waarin een gemeente invloed wenst 
te blijven uitoefenen. Bovendien speelt de wijze van gronduitgifte ook een belangrijke 
factor. Partijen die in ieder geval vertegenwoordigd moeten zijn in de structuur zijn de 
eigenaren en de gemeente. 
De drie meest gebruikte constructies waar men in Nederland de meeste ervaring mee 
heeft zullen in het navolgende stuk behandeld warden: [Van der Giesen, 2001] 

Constructie 1 : 
In deze constructie verenigen de eigenaren en de gemeente zich in een vereniging. Deze 
constructie komt veelvuldig voor op bedrijventerreinen waarbij de eigenaar tevens de 
gebruiker is. Een vereniging heeft een hoge vrijheid van geldbesteding. De gemeente zal 
een controlerende functie op de geldbesteding gaan vervullen. De vereniging zal 
voornamelijk een beleidsbepalende rol vervullen, dit in tegenstelling tot de daaronder 
hangende B.V. (organisatie). De BV zal door de vereniging apart gecontracteerd en 
gemandateerd warden. Deze handelt namens de vereniging richting de ondernemers en 
aanbieders. Richting de bedrijven en de gemeente is de BV verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het beheer. 

AANBIEDERS GEBRUIKERS 

c 

A = vertegenwoordiging 
B = beleidsbepalende rol 
C = uitvoerende rol 

Figuur 7.4 - Organisatiemodel parkmanagement constructie 1 
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Constructie 2: 
In de tweede constructie verenigt men zich in een stichting in plaats van een vereniging. 
Het beleid van een stichting wordt bepaald door een bestuur. In dit bestuur kan een 
afvaardiging van zowel eigenaren, gemeente en huurders plaats nemen. Op deze manier 
heeft iedere belanghebbende invloed op de beleidsvoering. 

AANBIEDERS GEBRUIKERS 

A = vertegenwoordiging 
B = beleidsbepalende rol 
C = uitvoerende rol 

Figuur 7 .5 - Organisatiemodel parkmanagement constructie 2 

Constructie 3: 
Door de eigenaren en gebruikers zich te laten verenigen in een (Cobperatieve) Vereniging 
van Eigenaren, kunnen zij zelf bestuurders kiezen en wordt het democratisch gehalte 
hoger dan in de voorgaande situatie. Dit is echter wel een gecompliceerde constructie. Er 
is namelijk sprake van een drietal rechtsvormen en daarom vrij omslachtig in de 
besluitvorming. Toch blijft op deze wijze de betrokkenheid van de gebruikers gewaarborgd, 
doordat ze hun afvaardiging op de ledenvergadering kunnen sturen. 

AANBIEDERS GEBRUIKERS 

A = vertegenwoordiging 
B = beleidsbepalende rol 
C = uitvoerende rol 

Figuur 7 .6 - Organisatiemodel parkmanagement constructie 3 

Conclusie: 
De beschreven beheerorganisaties hebben op bepaalde punten sterke overeenkomsten. 
Deze zijn voornamelijk zichtbaar bij de organisatie en de gestelde voorwaarden waaraan 
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de organisaties moeten voldoen. Deze voorwaarden zullen in de volgende paragraaf 
besproken worden. 

De verschillen zitten voornamelijk in de hoofddoelstellingen van de opgerichte 
organisaties. Deze zijn als volgt: 

• Buurtbeheer: Vergroten van de sociale integratie en leefbaarheid van buurten 
• (Stads)centrummanagement : Vergroten van de attractiviteit en economisch 

functioneren van de binnenstad 
• Kantorencentrummanagement: Versterken economisch functioneren kantorenpark 
• Parkmanagement: Verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau 

Ondanks deze verschillen gaan veel beheerorganisaties uit van een vaste 
vertegenwoordiging van overheid en private partijen. Verandering in vertegenwoordiging 
en/of verantwoordelijkheden van de betrokken partijen komt niet vaak voor. 

In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de beheerorganisatie die op een 
bedrijvenpark gewenst is. 

7.3. BEHEERORGANISATIE 

7.3.1. Inleiding 

De beheerorganisatie op een bedrijvenpark zal een win/win-situatie voor de 
belanghebbende partijen moeten creeren. Om synergie te bereiken op het gebied van 
beleggen, beheren en werken moeten de aanwezige bedrijven, voorzieningen en omgeving 
steeds meer als samenhangend geheel gezien worden. Het uitgangspunt is het bereiken 
van collectieve maar vooral individuele meerwaarde. 

Alvorens er een organisatiestructuur van gemaakt kan worden, zal er eerst een duidelijke 
omschrijving van de doelstelling van de organisatie moeten zijn. 

Door het hoge aantal voorzieningen kan een bedrijvenpark gezien worden als een 
combinatie van een klein stadsdeel en een kantoren- c.q. bedrijventerrein. De doelstelling 
van een bedrijvenpark bestaat dan ook uit een samenvoeging van de doelstellingen uit 
bovengenoemde beheerorganisaties. 

De doelstelling kan als volgt omschreven worden: 

'Het vergroten van de attractiviteit, versterken van het economisch functioneren en het 
zorgen voor een blijvend hoog kwaliteitsniveau van a/le vastgoedobjecten en openbare en 
private ruimte van het bedrijvenpark.' 

Tevens blijkt uit de analyse van gebiedsmanagement-vormen dat er een aantal 
voorwaarden genoemd kunnen worden, waaraan een beheerorganisatie moet voldoen, om 
deze doelstelling te kunnen verwezenlijken. Deze voorwaarden zijn als volgt: 

• Beschikbaarheid van een instrumentarium 
• Inzicht in verantwoordelijkheden 
• Vertrouwen en draagvlak 
• Duidelijke doelstellingen 
• Structurele financiering 
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7.3.2. Organisatie 

Om de doelstelling uit de vorige paragraaf te verwezenlijken zijn er voor de organisatie 
meerdere juridische constructies mogelijk. Uit de verschillende beheervormen blijkt dat 
volgende constructies de belangrijkste zijn: 

• Vereniging van eigenaren 
• Cooperatieve vereniging van eigenaren 
• Stichting 

Deze constructies zullen verder worden toegelicht [Twijnstra Gudde/ BCI, 1997]: 

Vereniging van eigenaren 
In vergelijking met andere rechtsvormen is een vereniging van eigenaren (verder VVE 
genoemd) het meest democratisch. In deze VVE participeren de gemeente en de 
beleggers. Het doel van een vereniging kan in de statuten opgenomen worden en mag 
slechts onder bepaalde voorwaarden gewijzigd worden. Een VVE heeft niet de bevoegdheid 
winst uit te keren. Ook al heeft een VVE geen winstdoelstelling, moet eventueel gemaakte 
winst in de organisatie blijven. 
Een vereniging bestaat uit een bestuur die door de zittende leden benoemd kan worden. 
De taken van dit bestuur zijn onder andere de volgende: 

• Het uitschrijven van de vergadering 
• Het vertegenwoordigen van de VVE 
• Het uitvoeren van de door de vergadering genomen besluiten 
• Het uitvoeren van beheerstaken (onderhoudsplan, begroting, e.d.) 
• Het beheren van de middelen van de VVE 

Het bestuur dient zich te houden aan zijn taken en niet buiten zijn bevoegdheden te gaan. 
Als een bestuurder dit wel doet, is hij zelf aansprakelijk tegenover die derde. De leden 
kunnen de bestuurder(s) aansprakelijk stellen als er sprake is van een wanprestatie of 
onrechtmatige daad. 

Cooperatieve vereniging van eigenaren 
Naast een gewone vereniging, kan er ook een cooperatieve vereniging van eigenaren 
(verder CVVE genoemd) opgericht worden. Een cooperatie is een bij notariele akte 
opgerichte vereniging. Een VVE en een CVVE verschillen in aansprakelijkheid van elkaar. 
Bij een CVVE kunnen leden de eigen aansprakelijkheid verder reducere n dan bij een VVE. 
Het bestuur van de cooperatie is op dezelfde wijze verantwoording verschuldigd aan de 
leden(vergadering) als het bestuur bij de VVE. Een CVVE kan in de statuten bepaalde 
voorwaarden op nemen waar (nieuwe) beleggers aan zullen moeten voldoen, dit is bij een 
gewone vereniging niet het geval. Dit is een belangrijk gegeven voor de toekomst 
aangezien er op deze manier een 'toelatingscommissie' ontstaat en de kwaliteit van het 
bedrijvenpark gewaarborgd blijft. Het beperkt echter wel de courantheid van een gebouw. 
Men kan namelijk alleen aan ge"lnteresseerden verkopen die voldoen aan de gestelde 
eisen. 

Stichting 
Een stichting richt men op ten behoeve van een bepaald doel, waardoor er meer zekerheid 
is, dat de gelden goed besteed zullen worden. De stichting heeft geen leden maar alleen 
een bestuur welke gevormd kan worden door beleggers en huurders en eventueel de 
gemeente. Doordat een stichting geen leden mag hebben, is het democratisch gehalte 
binnen deze rechtsvorm minder groot dan bij een vereniging. 
Een voordeel van het gebruik van alleen een stichting is dat de huurders direct invloed 
kunnen uitoefenen op de organisatie. Het is mogelijk de gemeente, belegger en de 
gebruiker deel te laten maken van het algemeen bestuur van de stichting. 
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Een klein nadeel van een sticht ing is dat zij moeilijker is op te heffen dan een vereniging. 
Een stichting kan echter op twee manieren ontbonden worden, namelijk: 

• als het vermogen onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar doel en 
mogelijkheid om dat vermogen op enigerlei wijze aan te vullen onwaarschijnlijk is 
geworden 

• het doel van de stichting is bereikt of niet in aanmerking komt 

In de navolgende tabel worden de voor- en nadelen overzichtelijk vermeld. 

Vereniging: Cooperatieve vereniging: Stichting: 

Hoag demxratisch gehalte Hoag demxratisch gehalte Beperkte vrijheid gelduitgifte 
Voordelen Eenvoudig op te richten Eenvoudig op te ridlten Snelle besluitvorrring 

Goede aansprakelijkheidsregeling De huurders kunnen direct invloed 
Aanit.eziah. toelatin~,., issie uitoefenen 

Hoge vrijheid gelduitgifte Hoge vrijheid gelduitgifte Minder demxratisch 
Nadel en Aansprakelijkheid Oizekerheid over verplidlt MJeilijker op te heffen 

Oizekerheid over verplidlt lidm. lidrraatschap 
Beperking CDUrantheid gebouw 

Tabel 7.1 - De voor- en nadelen rechtsvormen [Twijnstra Gudde/ BCI, 1997] 

Voor het beheer van een bedrijvenpark wordt er gekozen voor een Cooperatieve 
Vereniging van Eigenaren. Deze cooperatie zal in de initiatieffase door de Joint Venture 
opgericht worden. Er zijn verschillende redenen om voor een CVVE te kiezen: 

Allereerst kan gesteld worden dat een stichtingsvorm minder geschikt is. Uit de praktijk is 
namelijk gebleken dat een beheerorganisatie pas echt werkt als het ook daadwerkelijk 
door de betrokken partijen (de leden) wordt uitgevoerd. Aangezien een stichting geen 
leden mag hebben, valt deze juridische vorm als eerste af. 
Zoals beschreven ligt het verschil tussen een VVE en een CVVE bij de aansprakelijkheid en 
de toelatingsmogelijkheden. De statuten van een CVVE kunnen (in tegenstelling tot een 
VVE) een verplichting, om in een tekort bij te dragen, beperken of uitsluiten. 
Daarnaast wordt de aanwezigheid van een zogenoemde 'toelatingscommissie' van een 
CVVE belangrijker geacht dan het minder courant worden van een vastgoedobject. Deze 
maken het gemakkelijker de kwaliteit van een bedrijvenpark te waarborgen. 

In een CVVE zijn enkel de beleggers, de projectontwikkelaars en de gemeente lid. Toch is 
het echter voor huurders, bij met name de voorzieningen belangrijk dat hun stem goed 
wordt gehoord. Om deze reden wordt er gekozen om twee afgevaardigden van de 
huurders zitting te laten nemen in het bestuur van de CVVE, zowel huurders van 
kantoorgebouwen als van voorzieningen. De huurders zullen deze afgevaardigde 
gezamenlijk kiezen, waardoor de wensen en behoeften van deze huurders beter bij de 
vereniging bekend zijn. Dit zat waarschijnlijk de grootste huurder van het betreffende 
bedrijvenpark zijn, die tevens de grootste afnemer is van de voorzieningen . 
Evenals het bij parkmanagenientorganisaties het geval is, zal er een B.V. apart voor de 
CVVE gecontracteerd en gemandateerd warden. Namens de vereniging handelt de BV dan 
richting de huurders, gemeente en aanbieders. Richting de beleggers, de 
projectontwikkelaars en de gemeente is de BV verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
beheer en verschillende aangeboden diensten, zoals beveiligingsdienst en centrale 
afvaldienst. De BV heeft twee functies te vervullen, namelijk die van intermediair tussen 
de aanbieders en afnemers en als aanbieder van diensten en zelf. 
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De beheerorganisatie zal er dan in de beginsituatie als volgt uitzien (figuur 7.6): 

C.V .V.E. 

LED EN 

B 

BESTUUR 

B.V. 
AANBIEDERS 

c c 
A= vertegenwoordiging 
B = beleidsbepalende rol 
C = uitvoerende rol 

Figuur 7.6 - Beginsituatie beheerorganisatie 

A 

AFGEVAARDIGDE 
HUURDERS vd 

VOORZIENINGEN 

AFG EV AARDIGDE 
HUURDERS vd 

KANTOORGEBOUWEN 

GEBRUIKERS 

In het begin zal de organisatie enkel bestaan uit de gemeente en de ontwikkelende 
partij (en) . Elke eigenaar (belegger) van een vastgoedobject op het bedrijvenpark wordt 
lid van de CVVE . Het geb ied van beheer en onderhoud neemt steeds met de uitbreiding 
van een nieuwe eigenaar toe . Binnen de CVVE neemt de zeggenschap van de gemeente 
en de projectontwikkelaars evenredig aan de komst van eigenaren in het bedrijvenpark af. 
De grond die nog niet is uitgegeven onderhouden door de gemeente. Bij de volledige 
realisatie van het bedrijvenpark heeft de projectontwikkelaar geen zeggenschap meer en 
zal uit de beheerorganisatie stappen. De gemeente zal echter niet geheel verdwijnen, 
aangezien ze altijd een controlerende rol in de CVVE behoudt, bijvoorbeeld op de 
geldbesteding van de onderhoudsbudgetten . 
In figuur 7.7 is deze verschuiving van zeggenschap van de deelnemende partijen visueel 
weergegeven : 

BELEGGERS BELEGGERS 

FASE I FASE 2 FASE 3 

Figuur 7.7 - Verschuiving zeggenschap gedurende bedrijvenparkontwikkeling 
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7 .4. ASPECTEN VAN FINANCIERING 

Voor het beheer en de exploitatie van een bedrijvenpark zijn financiele middelen nodig. De 
aanwezige beheerorganisatie kan de exploitatie echter op verschillende manieren 
financieren. In deze paragraaf zullen deze manieren in het kort worden behandeld. Tevens 
zal er worden ingegaan op welke manier de realisatie van commerciele voorzieningen 
gestimuleerd kan worden. 

7.4.1. Beheerorganisatie 

Voor er wordt ingegaan op de verschillende financieringsmethoden, zullen eerst de 
verschillende exploitatiekosten van een bedrijvenpark, waar een beheerorganisatie mee te 
maken heeft, worden beschreven. De volgende exploitatiekosten kunnen worden 
onderscheiden : 

• Kosten opstarten beheerorganisatie (personeelswerving, hu isvesting) 
• Personeelskosten (secretariaat, etc.) 
• Apparaatskosten (administratie, vergaderkosten) 
• Onderhoudskosten openbare ruimte* (groen, infrastructuur, water) 
• Kosten voor diensten (beveiliging, bewaking) 
• Participatiekosten 
• Kapitaalslasten (afschrijving en rente over ontwikkelingskosten) 

* Onder de kosten voor het totale onderhoud van de openbare ruimte worden niet de 
kosten voor de ondergrondse infrastructuur meegerekend . Daarbij wordt er een zodanig 
juridische constructie gekozen dat de gemeente de op grond van de Wegenwet aan haar 
toegekende verantwoordelijkheid kan blijven dragen. 
De gemeente financiert de beheerorganisatie met een bedrag dat overeenkomt met de 
kosten die zij anders aan het beheer van verhard en onverhard oppervlak zou besteden. 

Er zijn verschillende manieren om de bovengenoemde kosten te financieren. 

• Fondsvorming 
• Verplichte bijdrage 
• Combinatie 

Fondsvorming: Deze manier van financiering kan het mogelijk maken een 
beheerorganisatie geheel zelfstandig te laten functioneren, onafhankelijk van gemeentelijk 
begrotingen. Bij fondsvorming worden de kosten van de organisatie opgenomen in de 
grondprijs. Deze kosten drukken op het financiele resultaat van de grondexploitatie. Een 
percentage van de door de gemeente ontvangen grondprijzen zal hierna aan de 
desbetreffende beheerorganisatie worden besteed. 
Een verhoogde grondprijs ten behoeve van de beheerorganisatie is de meest geschikte 
manier om het fonds een geldelijke inhoud te geven. Een andere mogelijkheid om het 
fonds te voorzien van geld kan zijn door directe betaling van de afgenomen diensten, naar 
rato van gebruik. 

Verplichte bijdrage: Naast fondsvorming kan er ook gebruik worden gemaakt van 
verplichte bijdrage. De beleggers van de aanwezige kantoorgebouwen betalen op deze 
manier aan de aanwezige organisatie. Over het algemeen geschiedt deze bijdrage in de 
vorm van contributie, die jaarlijks of per kwartaal moet worden betaald. De beleggers 
zullen deze kosten in de vorm van servicekosten aan de huurders doorberekenen. 
De hoogte van de contributie, kan men bepalen door de hoeveelheid vierkante meters als 
standaard te nemen. Men kan gebruik maken van een degressief stelsel. Naarmate het 
aantal vierkante meters toeneemt zal het te betalen bedrag relatief kleiner worden. [Van 
der Giesen, 2001] 
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Er wordt echter gekozen voor een combinatie van de bovengenoemde financieringsvormen 
en wel om het volgende: 

Combinatie: Door het creeren van een fonds kan de beheerorganisatie in economische 
tegenspoed vasthouden aan de gestelde eisen. Daarnaast zorgt de contributie voor een 
grotere betrokkenheid van de eigenaren, dan wanneer er enkel gebruik wordt gemaakt van 
fondsvorming . 

Over het algemeen leidt het invoeren van een beheerorganisatie tot een verschuiving van 
de kosten van de publieke naar de private sector. Tevens kan worden gesteld dat de 
aanwezigheid van een beheerorganisatie in alle gevallen leidt tot een algehele 
kostenverhoging. Zoals al eerder vermeld staan daar een aantal besparingen tegenover. 

Besparingen voor overheid: 
• Lagere investeringskosten 
• Lagere beheerkosten 
• Lagere herstructureringsbudgetten 

Besparingen voor beleggers: 
• Hogere huursom door hoge niveau onroerend goed 
• Hogere beleggingsrendement door betere waardeontwikkeling 

7.4.2. Financiering voorzieningen 

De aanwezige voorzieningen hebben een zeer bepalende rol in het kwaliteitsniveau van 
een bedrijvenpark. Een goede explo itatie van deze voorzieningen zal de kwaliteit van het 
park kunnen waarborgen. Bij kleinere bedrijvenparken komt het voor, dat voor bepaalde 
gewenste voorzieningen (bijv. gezamenlijke restaurant) de noodzakelijke initiele 
investeringen collectief gedragen worden. De oorzaak ligt hier bij de afwezigheid van 
voldoende draagvlak. Echter bij een groot bedrijvenpark met een hoog 
voorzieningenniveau zullen de commerciele voorzieningen zichzelf moeten 'bedruipen'. 

Er kan gesteld worden dat deze grootschalige bedrijvenparken vallen onder nieuwe 
concepten, waarvan het succes, met betrekking tot de omzet van de commerciele 
voorzieningen, nog niet bewezen is. Dit gegeven is een groot risico voor de startende 
exploitanten op zo'n bedrijvenpark. De vraag is of traditionele vaste huren bij dergelijke 
nieuwe concepten wel voldoen. 
Al eerder is vermeld dat juist deze commerciele voorzieningen voor het multiplier-effect 
moeten en kunnen zorgen. Het ligt hierdoor voor de hand dat beleggers naar nieuwe 
andere mogelijkheden zoeken om dit effect te bewerkstelligen . Een vrij recente 
ontwikkeling in de Nederlandse winkelcentra kan hierin een rol spelen, namelijk de omzet 
gerelateerde huur. 

Omzet gerelateerde huur 
De basisgedachte achter omzet gerelateerde huur is dat de huurder van een winkel een 
geheel of gedeeltelijke aan de omzet 'gerelateerde' huursom betaalt in plaats van de 
gebruikelijke 'vaste' huursom. In goede tijden betaalt de huurder meer huur en in slechte 
tijden minder huur. De inkomsten van de verhuurder zijn daardoor afhankelijk aan de 
ontwikkelingen in de markt. Dit "eeft een onzekere rendementsontwikkeling tot gevolg. De 
huurder en verhuurder kunnen natuurlijk in alle gevallen overeenkomen na een eerste 
huurtermijn over te gaan op de traditionele vaste huur. 

De keuze tussen een traditionele vaste huur, een gedeeltelijke omzet gerelateerde huur of 
een volledige omzethuur wordt bepaald door het risico dat de huurder wil accepteren en in 
welke mate deze risico's zijn te isoleren. De keuze wordt bepaald door een drietal 
factoren: de economie, het verzorgingsgebied en het type huurders. 

Schoenaker heeft in zijn afstudeerscriptie 'Omzet gerelateerde huur' uit 1999, omschreven 
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bij welke situatie er gekozen moet worden voor een vaste huur, volledige omzet 
gerelateerde huur (verder 'volledige omzethuur' genoemd) of een omzet gerelateerde huur 
met basishuur (verder 'gedeeltelijke omzethuur' genoemd). De drie verschillende vormen 
van huurinkomsten zullen hier besproken worden . 

Traditionele vaste huur: Een traditionele vaste huur biedt een verhuurder zekerheid van 
huurinkomsten en daarmee een zeker rendement. Onzekere economische ontwikkelingen 
zoals een daling van de koopkracht of passieve huurders hebben geen invloed op de 
rendementsontwikkeling. 

Gedeeltelijke omzethuur: Bij een gedeeltelijke omzet gerelateerde huur wordt een deel 
van de rendementsontwikkeling be·invloed door de invloedsfactoren economie, 
verzorgingsgebied en het type huurders. Risico's zijn in dit opzicht te overzien. Het biedt 
de verhuurder echter wel de mogelijkheid van omzetstijgingen te profiteren. In een sterke 
economie bevindt de verhuurder zich in een sterke positie. De huurder zal bereid zijn de 
omzet gerelateerde huur af te sluiten daar de omzetverwachtingen zeer positief zijn. 

Volledige omzethuur: Een volledige omzethuur stelt de rendementsontwikkeling volledig 
open voor marktinvloeden. Het is in deze situatie belangrijk dat alle factoren die de 
rendementsontwikkeling be"invloeden beheersbaar zijn. Met andere woorden: de risico's 
zijn tot een minimum gereduceerd. 

De keuzegronden worden in tabel 7.2 weergegeven: 

-
,,. \,' :., _·,;; , 

Keuze huut:; 
",, , > 

Econom1e: , 
J; > >'; > 

, Vetzorgfngs~~btJd: · 
> A' >, > > ;' > 

Huurders: 

Traditioneel 
Sta bi el Beperkt Traditioneel 

Traditionele vaste huur 
Zwak Sta bi el 

Zwak Groei Ondernemend 
Gedeeltelijke omzethuur Sterk Beperkt Ondernemend 

Sterk Groei Traditioneel 

Volledige omzethuur 
Sta bi el Groei Ondernemend 
Sterk Groei Ondernemend 

Tabel 7.2 - Keuzegronden voor huurvorm [Schoenaker, 1999] 

Voor de realisatie van een topbedrijvenpark zal er gekozen worden voor de toepassing van 
gedeeltelijke omzethuur bij de commerciele voorzieningen. Het verzorgingsgebied zal 
gedurende de ontwikkeling van het bedrijvenpark sterk groeien. Daarnaast zal men 
rekening moeten houden met een minder sterke economie en een combinatie van 
traditionele en ondernemende huurders waardoor het gebruik van gedeeltelijke omzethuur 
als de ideale financieringsconstructie voor de commerciele voorzieningen gezien kan 
word en. 

Gevolgen voor belegger(s) 
Het toepassen van omzet gerelateerde huur heeft grote financiele gevolgen voor de 
belegger(s). Het verloop van :pe inkomsten zal gedurende de jaren namelijk dusdanig 
anders zijn dan bij traditionele vaste huur. (zie figuur 7.8) 
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Aankoop object 

Rendement ontwikkeling 
b1j omzethu ur --------Y 

Rendement ontwikke1ing 
bij traditionele huu r 

Jaren 

Tabel 7.8 - Rendementsverschil 'Traditionele huur' en 'Gedeeltelijk omzethuur' 

Uitgaande van de reeds onderzochte ontwikkeling van bedrijvenparken met een hoog 
voorzieningenniveau, zullen de inkomsten uit de 'gedeeltelijke omzethuur' de eerste 
jaren onder de inkomsten uit 'traditionele huur' liggen. Figuur 7.11 is gaat dus uit van een 
succesvolle ontwikkeling van het betreffende bedrijvenpark! 
Het rendementsverlies zal bij een positief scenario in de toekomst worden gecom
penseerd door hogere omzetten van de exploitant. Tevens kan het rendementsverlies in 
de eerste jaren (gedeeltelijk) worden gecompenseerd door het in het bezit hebben van 
kantoorgebouwen op het bedrijvenpark. Door de aanwezigheid van onder andere het hoge 
voorz ieningenniveau kan er bij deze kantoorcomplexen een hoger dan gemiddelde huur 
worden gevraagd . 
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HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. CONCLUSIES 

In dit afsluitende hoofdstuk kunnen er, op basis van de gestelde probleem- en doelstelling, 
verschillende conclusies worden getrokken. De probleemstelling luidde als volgt: Welke 
voorzieningen zijn er door werknemers op bedrijvenparken gewenst en op welke manier 
kunnen deze voorzieningen het beste ontwikkeld en beheerd worden om hier invulling aan 
te geven? 
Het einddoel was het creeren van completere en duurzamere bedrijvenparken met een 
hoog voorzieningenniveau, die een toegevoegde waarde hebben voor de gevestigde 
bedrijven en werknemers en daarmee tevens voor beleggers. 

• Gewenste voorzieningen 
Uit het onderzoek blijkt dat de volgende voorzieningen door werknemers op 
bedrijvenparken gewenst zijn: 

Sportvoorzieningen 
Zorg/medisch centrum 
Kinderopvang 
Winkels (non-food branche) 
Supermarkt 
Stomerij 
Bank 
Kapper 
Restaurant 
Hotel 
Leisurevoorzieningen 
Parkachtige omgeving 

De gemaakte haalbaarheidsmatrix is een instrument om de haalbaarheid van deze 
voorzieningen op bedrijvenparken te bepalen. Met behulp van deze matrix komen de 
belangrijkste invloedsfactoren naar voren, waarna er een redelijk beeld kan worden 
geschetst welke realisatie- en exploitatierisico's er bij welke voorziening aanwezig zijn. 

• Gefaseerd ontwikkelingsproces bedrijvenparken 
Om te kunnen bepalen op welke manier deze voorzieningen het beste ontwikkeld en 
beheerd kunnen worden, is er inzicht nodig in het ontwikkelingsproces van 
bedrijvenparken. Het ontwikkelingsproces van bedrijvenparken kan worden ingedeeld in 
drie fasen. Het herkennen van deze fasen is essentieel voor de realisatie van het 
bedrijvenpark en de aanwezige voorzieningen. Aan de hand van deze fasen kunnen er door 
de betrokken partijen op de juiste momenten acties ondernomen worden om een 
constante en eventueel zelfs exponentiele groei van het bedrijvenpark te bewerkstelligen. 
In de actiematrix zijn de meest essentiele acties omschreven. 

• Pro-actief beleid en samenwerking van 1e fase 
Om de genoemde acties vast te stellen moeten de betrokken partijen ervan overtuigd zijn 
dat samenwerking in de vorm van een Joint Venture al in de 1 e fase noodzakelijk is om een 
hoogwaardig bedrijvenpark te realiseren. Zolang deze partijen sceptisch tegenover deze 
intensieve samenwerking staan, zal het benodigde draagvlak uitblijven . 
Afstemming is alleen mogelijk als er wederzijds begrip aanwezig is en vertrouwen in het 
gezamenlijke doel. De initiatiefnemende partij zal de overige partijen tevens ervan moeten 
overtuigen dat een intensieve samenwerking op individueel niveau voordeel biedt. De 
betrokken partijen zullen aan het concept vast moeten houden. Dat betekent dat er vanuit 
de organisaties de bereidheid moet zijn om langdurige contracten te tekenen en er een 
pro-actief beleid aanwezig is. 
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Daarnaast zullen de betrokken partijen de doelstel lingen nauwgezet moeten hebben 
omschreven om in de initiatieffase overeenstemming te verkrijgen over het algehele 
gezamenlijke ambitieniveau. 

• Aanwezigheid beheerorganisatie 
Om de kwaliteit van het bedrijvenpark te behouden zal er een beheerorganisatie op het 
bedrijvenpark aanwezig moeten zijn. Een cooperatieve vereniging van eigenaren is het 
meest geschikt voor het beheer van een bedrijvenpark en zal in de initiatieffase door de 
Joint Venture opgericht moeten worden. Deze samenwerking zal namelijk als basis moeten 
dienen voor de gehele bedrijvenparkontwikkeling. 

• Stimulering realisatie voorzieningen 
Aangezien bij de ontwikkeling van een bedrijvenpark de voorzieningen voor een 
multipliereffect moeten zorgen, dient de realisatie van deze voorzieningen gestimuleerd te 
worden. De voorzieningen moeten niet alleen worden meegenomen in het planconcept, 
maar zullen tevens voorzien moeten zijn van de juiste financieringsvorm. Het gebruik van 
gedeeltelijke omzethuur kan voor deze stimulering zorgen. Aangezien het 
verzorgingsgebied gedurende de ontwikkeling van het bedrijvenpark sterk zal groeien en 
er rekening moeten worden gehouden met een minder sterke economie, is het interessant 
de toepassing van deze gedeeltelijke omzethuur, zoals omschreven in dit onderzoek, 
verder te onderzoeken . 

8.2. AANBEVELINGEN 

In deze paragraaf zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan, die bijdragen aan de 
ontwikkeling van dit specifieke vastgoedgebied. 

• Recente marktanalyse 
De betrokken partijen bij de ontwikkeling van bedrijvenparken weten vaak onvoldoende 
wat de wensen en behoeften van de beoogde doelgroepen zijn. De aanwezigheid van de 
juiste voorzieningen wordt echter voor verschillende doelgroepen een steeds grotere factor 
in het vestigingsbeleid, waardoor kan worden aanbevolen meer onderzoek naar deze 
behoeften te verrichten. 

• Ontwikkelen draaiboek 
Dit onderzoek kan als basis dienen voor verder onderzoek op het gebied van 
bedrijvenparken. Het ontwikkelen van een draaiboek voor de betrokken partijen kan 
bijdragen aan het gestructureerd ontwikkelen van deze parken. 

• Bepalen toegevoegde waarde 
In dit onderzoek wordt de toegevoegde waarde van werknemersvoorzieningen voor de 
werkgevers en dus de huurders van de kantoorgebouwen op de bedrijvenparken niet 
behandeld. Het aantonen van deze toegevoegde waarde kan voor partijen belangrijk zijn 
voordat zij overgaan tot deelname aan de ontwikkeling van een bedrijvenpark. Deze 
waarde kan worden aangetoond door gebruik te maken van verschillende reeds 
gerealiseerde bedrijvenparken met een hoog voorzieningenniveau. 

• Ontwikkeling voorzieningen bij herstructurering bedrijvenparken 
Dit onderzoek heeft zich enkel gericht op nieuw te ontwikkelen bedrijvenparken. 
Tegenwoordig krijgt men echter steeds meer te maken met herstructurering van 
bestaande bedrijvenparken. Derhalve is het interessant te kijken naar de mogelijkheden 
om voorzieningen in deze bestaande parken te integreren. 
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BEGRIPPEN KADER 

Actoren: Belanghebbenden bij de ontwikkeling en realisatie en exploitatie van 
bedrijventerrei nen. 

Bedrijvenpark/businesspark: Een begrip waarmee een bepaald plangebied wordt 
aangeduid voor (de vestiging van) kantoorgebouwen met een betrekkelijk hoog 
kwaliteitsniveau, moderne uitstraling en situering in een omgeving met een hoge graad 
van landschappelijke verzorging, waarbij vaak ten behoeve van de bedrijfsvoering 
voorzieningen en gespecialiseerde commerciele dienstverlening collectief ter beschikking 
staat. [Keeris, 1997] 

Bedrijventerrein: Een terrein dat vanwege zijn bestemming en inrichting bestemd en 
geschikt is voor de huisvesting van en het gebruik bij de bedrijfsuitoefening door 
ondernemingen in de sector van de handel en nijverheid, de commerciele- en niet
commerciele dienstverlening en de industrie. [Keeris, 1997] 

Behoefte: In economische zin gesteld de menselijke verlangens waaraan voldaan zou 
moeten worden door middel van de beschikking over goederen, of door dienstverlening. 
[Keeris, 1997] 

Dienst: Een (economische) activiteit waarmee men iemand van nut is - zijn belang 
bevordert - door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren van een 
eigendom. [Suijkerbuijk, 2000] 

Duurzame bedrijventerreinen: Samenwerking tussen bedrijven onderling met overheden 
op bedrijventerreinen gericht op het verbeteren van het (bedrijfs-)economisch resultaat, 
de vermindering van de milieubelasting en een efficienter ruimtegebruik. [Min. van 
Economische Zaken, 2001] 

Faciliteit: Een ondersteunend middel met bijpassende dienstverlening, waarmee de 
gevraagde ondersteunende prestatie geleverd wordt, zolang deze vraag actueel is. Hierbij 
kan gedacht worden aan de infrastructuur, huisvesting, ondersteunende (huishoudelijke) 
diensten, algemene gebruiksvoorwerpen met bijpassende dienstverlening, zoals 
reproservice. [Keeris, 1997] 

Kantorenpark: zie bedrijvenpark 

Parkmanaqement: Het beheren van bedrijventerreinen of kantorenparken met als doel het 
verkrijgen van een hoog kwaliteitsniveau van zowel de openbare als de private ruimte en 
het sturen van de inrichting van deze ruimten aan door het bieden van een 
minimumpakket aan hoogwaardige faciliteiten en utiliteiten. [A.de Zwart, 2000] 

Utiliteit: lets dat nut heeft. 

Voorzieninq: Maatregel om in iets te voorzien [Van Dale, 1996]. 

Werknemersvoorzieninq: een voorziening op een bedrijventerrein, die voor een 
aangenamer werkklimaat zorgt voor de aanwezige werknemers. 
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BIJLAGE A: UITWERKING BEDRIJVENPARKEN 

A.1. Beschrijving cases 

De voorbeeldcases moeten een gedifferentieerd beeld geven van de aanwezige of in ontwikkeling 
zijnde bedrijvenparken in Nederland. Er wordt bij deze cases gebruik gemaakt van verschillende 
toetsingsaspecten om deze verschillen weer te geven. De volgende toetsingsaspecten zullen er aan 
bod komen: 

• Initiatief 
• Grootte en locatie 
• Doelgroepen 
• Voorzieningen 
• Organisatie 
• Financiering 
• Beheer 

Er wordt gebruik gemaakt van bedrijvenparken in gebruik, bedrijvenparken in ontwikkeling en een 
voorbeeld uit het buitenland. Voor deze selectie zijn verschillende redenen: 

• Bedrijvenparken in gebruik geven een goed beeld van de aanwezige voorzieningen op 
bedrijvenparken. 

• De bedrijvenparken in ontwikkeling geven het meest recente beeld van de huidige stand van 
bedrijvenparken en de voorzieningen die hierin aanwezig zijn. 

• Bedrijvenparken in het buitenland geven een gedegen beeld welke voorzieningen er in de 
toekomst op een bedrijvenpark in Nederland te verwachten zijn. 

De volgende cases zullen behandeld worden: 

1. Amstelwijck te Dordrecht 
2. Businesspark Arnhem te Arnhem 
3. Papendorp Noord (Leidsche Rijn) te Utrecht 
4. Park Schiphol-Rijk te Haarlemmermeer 
5. Philips High Tech Campus Eindhoven te Eindhoven 
6c Stockley Park te Londen 
7. Transpolis Schiphol te Hoofddorp 
8. World Trade Center te Amsterdam 

De locatie van de bedrijvenparken cases zijn in figuur Al (zie volgende pagina) weergegeven. 
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6. Stockley Park 
(Londen, Engeland) 

8.World Trade Center 
(Amsterdam) 

4. Park Schikhol-Rijk ,•'"'·, 
(Haarlemmermeer) /~ 

/~ 
7. Transpolis Schiphol , "' 
(Hoofddorp) 

1. Amstelwijck 
(Dordrecht) 

Figuur A1 - Locatie uitgewerkte bedrijvenparken 

1. Amstelwijck 

Grootte en locatie 

3. Papendorp Noord 
(Utrecht) 

2. Business Park Arnhem 
(Arnhem) 

5. Philips High Tech Campus 
(Eindhoven) 

Het bedrijvenpark Amstelwijck ligt in Dordrecht aan de A16 en is in ontwikkeling. Het park grenst 
aan de spoorlijn Dordrecht-Breda en krijgt over enkele jaren een eigen NS-station. Het gehele 
terrein zal een oppervlakte krijgen van 23 hectare. 

Doelgroepen 
De doelgroepen voor Amstelwijck zijn bedrijven in de Research & development, ICT, de Finance 
Accountancy en de bedrijven van de nieuwe media en communicatie . 

Voorzieningen 
Er wordt naar een zo breed mogelijk voorzieningenpakket gestreefd van gebiedsondersteunende 
diensten, die op initiatief van commerciele partijen warden opgezet: 
• Hotel 
• Sportfaciliteiten: fitness, tennis, enz. 
• Kinderopvang 
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• Gebiedsondersteunende winkels: supermarkt, stomerij, bakker, stationswinkels 
• Horeca/ restauratieve voorzieningen: bar, lunchroom, restaurant 
• Congresfaciliteiten/ conferentie- en vergaderzalen 
• Postkantoor, pinautomaat 
• Service-dienst: Handy-man, hotelreserveringen en vliegtickets, copy-shop 

Aanwezige organisatie 
Bij aankoop van een perceel verplicht de eigenaar zich bij het ondertekenen van de 
verkoopvoorwaarden lid te worden van de Vereniging voor Ondernemers en tot afname en betaling 
van een basispakket parkmanagement, dat onder andere bestaat uit: onderhoud 
groenvoorzieningen, parkmanager, collectieve beveiliging. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het basispakket ligt bij de Stichting. De stichting 
stelt een parkmanager aan die zorg draagt voor de feitelijke uitvoering van parkmanagement. De 
parkmanager besteedt op zijn beurt weer activiteiten uit aan onderaannemer(s). Zowel de 
vereniging voor ondernemers als de gemeente kunnen input leveren aan de Stichting. 
De scheiding van publieke en private belangen en taken als de zekerstelling van het gewenste 
basispakket in relatie tot de gewenste flexibiliteit van de aanvullende zaken is op de volgende 
manier geregeld: 

• Stichting: 
Gemeente en cooperatieve vereniging nemen deel, waarbij de publieke taken zijn geregeld middels 
een aparte beheerovereenkomst tussen de gemeente en de stichting. Besluitvorming over wijziging 
statuten en beheerovereenkomst op basis van unanimiteit (dus met toestemming gemeente), 
besluitvorming overige zaken met meerderheid van stemmen. 

• Cooperatieve vereniging: 
In de vereniging worden de aanvullende zaken alsmede de gezamenlijke belangen van de 
deelname in de stichting geregeld. 
Eigenaren zijn automatisch lid. In de vereniging worden aanvullende zaken geregeld, alhoewel ook 
de stichting naar gelang de eigenschappen van het gewenste de mogelijkheid biedt om aanvullende 
zaken te regelen. [Amstelland Ontwikkeling, 2000] 

Financiering 
Eigenaren zijn verplicht tot betaling van een bijdrage aan het basispakket parkmanagement. De 
commerciele voorzieningen in of bij het bedrijvenpark dienen zichzelf te kunnen bedruipen. 

Beheer 
De verantwoordelijkheid voor het beheer van het bedrijvenpark is opgesplitst in zes elementen: 

Ondernemers 
Publieke infrastructuur Gemeente 
Private infrastructuur Stichtin 
Commerciele voorzieningen Ondernemers 

Initiatief 
Gemeente Dordrecht 

2. BusinessPark Arnhem 

Grootte en locatie 
De locatie van BusinessPark Arnhem ligt op het voormalige KEMA-terrein aan de Utrechtseweg in 
Arnhem. Het terrein is 50 hectare groot. 
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Doe lg roe pen 
Voornamelijk bedrijven in de kennisintensieve zakelijke dienstverlening. De regionale markt is de 
belangrijkste markt voor BusinessPark Arnhem. 

Voorzieningen 
De volgende werknemersvoorzieningen zijn in het park aanwezig: 
• Restaurant voor bedrijven 
• Restaurant voor bezoekers 

Daarnaast zijn de volgende voorzieningen in ontwikkeling: 
• Kinderopvang 
• Fitness-ruimte 
• Winkels 

Aanwezige organisatie 
Op het bedrijvenpark is de organisatie BV-BPA (Business Park Arnhem) aanwezig die volledig het 
beheer en exploitatie op zich neemt. Deze organisatie is een voile dochter van de NV KEMA, die het 
gehele terrein in privaat eigendom heeft. (KEMA is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in 
'high-level technical consultancy') 

Financiering 
De gebouwen zijn volledig in eigendom van BV-BPA. KEMA Nederland BV is de grootste huurder op 
het terrein. De voorzieningen dienen zich volledig te kunnen bedruipen en dragen alien huur of aan 
BV-BPA. 

Beheer 
Het gehele beheer van terrein en vastgoed is in handen van BV-BPA. (zie ook bij 'aanwezige 
organisatie') 

Initiatief 
NV KEMA 

3. Papendorp Noord (Leidsche Rijnl te Utrecht 

Grootte en locatie 
Papendorp is een van de twee bedrijventerreinen die in het stadsdeel van Utrecht, Leidsche Rijn 
zullen ontstaan. Papendorp is zelf ook onderverdeeld in Papendorp Noord en Papendorp Zuid. In 
deze omschrijving wordt Papendorp Noord behandeld. 
Papendorp Noord is in totaal 40,6 hectare groot. Hiervan is in totaal 27,0 ha uitgeefbaar waarvan 
21,4 ha uitgeefbaar hoogwaardig bedrijvenpark, 90.000 m2 bvo kantoren en 600 m2 commerciele 
voorzieningen 

Doelgroepen 
Papendorp Noord dient ruimte te gaan bieden aan kennisintensieve dienstverleners. Door de 
toonaangevende bedrijven in de informatie- en communicatietechnologie die zich hier gaan 
vestigen, wordt het terrein nu al het 'Mini Silicon Valley' van Nederland genoemd. 

Voorzieningen 
De volgende voorzieningen zijn in de ontwikkeling meegenomen: 
• Winkels 
• Horeca 
• Hotel met congresruimten, vergaderfaciliteiten, sportruimten en fitnessmogelijkheden 
• Kinderopvang 

Aanwezige organisatie 
Er is geen organisatie aanwezig die zorgt voor de sturing van het ontwikkelen van de bovenstaande 
voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan voorziet dat er voorzieningen zullen komen, echter de 
invulling van deze voorzieningen wordt bepaald door de vraag uit de markt. 

Financiering 
Nog niet bekend 
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Beheer 
Het is nog niet bekend wie de voorzieningen gaat beheren. Wei is zeker dat commerciele partijen 
de exploitatie op zich moeten nemen, bijvoorbeeld voor het geplande hotel. In dit hotel zullen 
verschillende voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, worden aangeboden, en door de hotelketen 
zelfs geexploiteerd worden. 

Initiatief 
Het gehele plan is op initiatief van de gemeente. De geplande voorzieningen zal door verschillende 
partijen uit de markt moeten worden gerealiseerd. 

4. Park Schiphol-Rijk 

Grootte en locatie 
De locatie van Park Schiphol-Rijk ligt ten zuidoosten van de luchthaven Schiphol en is onderdeel 
van de gemeente Haarlemmermeer. Het terrein heeft momenteel een grootte van 39 hectare. 

Doelgroepen 
De doelgroep is minder nauwkeurig te bepalen dan in de Amerikaanse/Britse voorbeelden. Het 
criterium voor vestiging is of een bedrijf een substantieel aandeel heeft in het vrachtvervoer door 
de lucht. Luchthavengebonden is in dit opzicht niet 'sterk' genoeg. 

Aanwezige organisatie 
De organisatie bestaat uit een parkmanagermentorganisatie, waarin eigenaren en gemeente zich 
hebben verenigd in een vereniging. Er is een parkmanager aangesteld op urenbasis. 

Financiering 
Voor de diensten die door de management organisatie worden geleverd, zoals onderhoud, 
beveiliging en dergelijke, betalen de op het terrein gevestigde bedrijven jaarlijks een bijdrage. 

Beheer 
Geheel door parkamanagementorganisatie 

Initiatief 
SADC (Schiphol Area Development Company) 

Voorzieningen 
De volgende voorzieningen zijn op het bedrijvenpark aanwezig: 
• Hotel 
• Winkeltjes 
• Collectieve vergaderruimte 
• Kerk 

5. High Tech Campus Eindhoven 

Grootte en locatie 
De Philips High Tech Campus (PHTC) is een project met een oppervlakte van bijna 100 hectare dat 
diverse huisvesting van bedrijfsondt:!rdelen van Philips samenvoegt. Het terrein ligt ten zuidwesten 
van Eindhoven boven de A67 en zal aan ruim 7.000 medewerkers ruimte gaan bieden die zich 
bezighouden met hoogwaardige technologie. 

Doelgroepen 
Door middel van de PHTC worden activiteiten op het gebied van Research & Development, 
basistechnologie- en toepassing bij elkaar gehuisvest. Men ondersteunt de gedachte dat zich in de 
nabije omgeving overeenkomstige andere bedrijven zullen vestigen. 
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Voorzieningen 
De gemeenschappelijke voorzieningen worden centraal gehuisvest in een 36 meter brede strook, 
de Strip. Deze strip zal de volgende voorzieningen samenvoegen: 
• Restaurants 
• Cafes 
• Auditorium en bezoekerscentrum 
• Winkels 
• Bank 
• Postkantoor 
• Supermarkt 
• Kapper 
• Bakker 
• Fietsenmaker 
• Ontmoetingsruimten 
• Sportvoorzieningen 

Naast deze strip zullen de volgende voorzieningen op een andere locatie gehuisvest worden: 
• Kinderopvang 
• Buitensport faciliteiten: voetbalvelden, atletiekbaan etc. 

Aanwezige organisatie 
Speciaal voor de 'Centrale Strip' wordt er een beheerorganisatie opgericht. Deze organisatie zal 
bestaan uit een zeer kleine staf, die maximaal gebruik maakt van exploitanten, zijnde een: 
• Manager van de Centrale Strip 
• Staf met secretariele ondersteuning, financiele administratie, contact met externe faciliterende 

partijen, controle op technische onderhoud 
• Technische klusjesman 
• Receptie 
Men denkt voor deze beheerorganisatie jaarlijks iets meer dan fl. 700.000,00 nodig te hebben. 

Financiering 
De investeringskosten en exploitatiekosten zullen voor het grootste gedeelte worden gedekt door 
de volgende bijdragen van de exploitanten: 
• Restauratieve voorzieningen: exploitatie lasten van personeel en inkoop 
• Winkels: marktconform m 2-huurtarief 
• Arbo-medische dienst: marktconform m2-huurtarief 
• Kinderopvang: marktconform m2-huurtarief 

Beheer 
Het beheer van de voorzieningen wordt uitgevoerd door de reeds genoemde beheerorganisatie 

Initiatief 
Philips b.v. 

6. Stockley Park 

Grootte en locatie 
Stockley Park is gelegen in de directe nabijheid van de grootste luchthaven van Europa, Heathrow, 
enerzijds en het grootstedelijk milieu van Londen anderzijds. De belangrijkste oost-westverbinding 
van Groot-Brittannie, de M4, en de rondweg van Londen, de MS, liggen op enkele minuten afstand 
van het park. Nationale en internationale bereikbaarheid is daarmee gegarandeerd. Stockley Park 
dat vanaf 1984 in ontwikkeling is gegaan en in 1986 geopend is, heeft een omvang van 160 
hectare, waarvan 100 hectare gebruikt wordt als golfterrein. Het bedrijvenpark meet dus zo'n 60 
hectare. 

Doe lg roe pen 
Het gebruikersprofiel bestaat uit toonaangevende internationale ondernemingen uit de 
computerbranche, chemie en Research & Development. 
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Voorzieni ngen 
De volgende voorzieningen, gecentreerd in een voorzieningencentrum 'de Arena', worden in 
Stockley Park aangeboden: 
• Bank- en geldautomaat 
• Zwembad 
• Reisbureau 
• Squashbanen 
• Kindercreche 
• Fitnesscentru m 
• Convenience-shops 
• Kapper 
• Golfcourse 
• Pub 
• Busdienst 
• Restaurant 

Aanwezige organisatie 
De eigenaren verenigen zich met een management organisatie, namelijk Stockley Park 
Management Ltd. 

Financiering 
Voor de diensten die door de management organisatie worden geleverd, zoals onderhoud, 
beveiliging en dergelijke, betalen de op het terrein gevestigde bedrijven een kleine maandelijkse 
bijdrage. De aanwezige commerciele partijen huren de huisvesting en dienen zichzelf te kunnen 
bedruipen. 

Beheer 
De eigendom ligt deels bij de ontwikkelaar/eigenaar (thans Stockley Park Consortium Ltd.), deels 
bij institutionele beleggers en deels bij gebruiker/eigenaren. Het beheer van de golfbaan en andere 
open bare ruimte is na realisatie overgedragen aan de lokale autoriteiten. [Coelman, 1994] 

Initiatief 
Ontwikkelaar Stanhope Properties (thans SPCL) 

7. Transpolis Schiphol Airport 

Grootte en locatie 
Transpolis ligt op een toplocatie aan de Amsterdamse Zuid-as, op drie minuten van Schiphol en 
tien minuten van Amsterdam. Het station 'Hoofddorp' is in een kleine tien minuten lopend te 
bereiken. · 

Doelgroepen 
Aparte doelgroepen zijn niet bij deze locatie gebruikt. Echter de internationale bedrijven en 
bedrijven in de !CT-sector trekken elkaar sterk aan, waardoor deze duidelijk in de meerderheid 
zijn. 

Voorzieningen 
De volgende werknemersvoorzieningen zijn in het park aanwezig: 
• Restaurant 
• Hotel 
• Kinderopvang . 
• Sportvoorzieningen 

Daarnaast worden de volgende voorzieningen on-site aangeboden: 
• Stoelmassages 
• Stress-preventie 
• Stomerij, was- en strijkservice 
• Autowasserij 
• Kleding- en schoenreparatie 
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Aanwezige organisatie 
Voor de exploitatie heeft de ontwikkelaar Amstelland Ontwikkeling een apart bedrijf opgericht, 
Transpolis Services b.v. 

Financiering 
Het terrein is in handen van Kantoren Fonds Nederland . Amstelland Ontwikkeling verzorgt echter 
de volledige exploitatie van het terrein. De ontwikkelaar biedt de bedrijven huisvesting en de 
belegger heeft een vast rendement op zijn investering, gegarandeerd door Amstelland 
Ontwikkeling b.v. 
De aanwezige voorzieningen, het restaurant, de kinderopvang, het hotel en de sportvoorzieningen 
moeten zichzelf kunnen bedruipen en staan financieel gezien los van de kantoorgebouwen. 

Beheer 
Transpolis Services b.v . draagt zorg voor het technisch beheer, waarbij sommige activiteiten zijn 
uitbesteed. De coordinatie ligt in dat geval eveneens bij Transpolis Services b.v. Ook zijn zij 
verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met en tussen huurders. Transpolis Services 
b.v. opereert onder directe verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Marketing en verhuur wordt 
centraal gedaan door de ontwikkelaar. 

Initiatief 
Wilma b.v. (thans Amstelland Ontwikkeling b.v.) 

8. World Trade Center te Amsterdam 

Grootte en locatie 
Het WTC voldoet niet geheel aan de definitie van bedrijvenpark. Het is in feite een 
bedrijfsverzamelgebouw. Desalniettemin is dit verzamelgebouw voor het onderzoek gezien de 
aangeboden voorzieningen en aanwezige bedrijvigheid zeer interessant. 
Het WTC is gevestigd in Amsterdam heeft 81.000 m2 bedrijfsoppervlak. Momenteel vindt er een 
verbouwing plaats, waardoor het totale oppervlak komt te liggen op 120.000 m2

• Het WTC ligt in 
de Zuidas te Amsterdam. De Zuidas ligt tussen Amstel en Schinkel aan weerszijden van de ringweg 
AlO zuid, met in het hart station Zuid/WTC .. De goede ligging van het WTC ten opzichte van 
Schiphol en het centrum van Amsterdam en de korte reistijden door het samenkomen van wegen, 
spoorlijnen, tram en bus, is voor bedrijven zeer aantrekkelijk. 

Doelgroepen 
In het WTC richt zich met name op de huisvesting van kleine en middelgrote internationale 
bedrijven, voornamelijk uit de zakelijke dienstverlening. 

Voorzieningen 
De volgende werknemersvoorzieningen zijn in het WTC aanwezig: 
• Kinderopvang 
• Tandarts 
• Huisarts/medisch centrum 
• Geldautomaat 
• Postkantoor 
• Bank 
• Uitzendbureaus 
• Restaurant 
• Clublounge (hoogwaardig restaurant) 
• Stomerij 
• Diverse detailhandelzaakjes 

Aanwezige organisatie 
Een samenwerkende beheermaatschappij van KFN en ING Vastgoed, Maatschap WTC Amsterdam. 

Financiering 
Het World Trade Center is eigendom van ING Vastgoed en KFN (Kantoren Fonds Nederland), een 
voile dochter van Stichting Pensioen Fonds ABP. De verhouding van deze eigenaren is 50-50. 

Bijlagen 90 



Beheer 
Het beheer van het kantoorgedeelte en de voorzieningen vallen onder de beheermaatschappij van 
KFN en ING Vastgoed, Maatschap WTC Amsterdam. 

Initiatief 
Maatschap WTC Amsterdam (ING Vastgoed en KFN) heeft ontwikkelaar Trimp en Tartwijk 
aangesteld als gedelegeerd ontwikkelaar van de nieuwe verbouwing. 
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BIJLAGE B: SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Eureqio's: 
Euregio's zijn landsgrensoverschrijdende regio's in Europa. Ze warden door de Europese unie 
gestimuleerd in het kader van de Europese eenwording en houden zich bezig met onder andere de 
thema's Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. In het Nederlandse taalgebied kent men 
bijvoorbeeld de volgende samenwerkingsverbanden : 

• Eems-Dollard Regio : 

• de Euregio Rijn-Waal : 

• Grensregio Rijn-Maas 

• Euregio 

Stadsreqio's: 

Grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies 
Groningen en Drenthe en aan Duitse kant Ostfrisland en 
Emsland. 
Nederlands-Duits openbaar lichaam dat de 
grensoverschrijdende samenwerking bevordert in o.a. het 
gebied Nijmegen, Arnhem en Noordoost-Limburg. 
Vrijwillig samenwerkingsverband ter bevordering van de 
grensoverschrijdende samenwerking random Hasselt, 
Maastricht, Luik en Aken. 

Grensoverschrijdende samenwerking in het gebied 
gelegen tussen Rijn, Ems en IJssel. 

Naast de Euregio's zijn er verschillende stadsregio's die door de overheid zijn aangemerkt als 
nationaal economische groeigebieden . Dit betekent dat de overheid in die gebieden (regio's) 
optimale condities schept om economische ontwikkeling te promoten. Voorbeelden van deze regio's 
zijn bijvoorbeeld: 

• Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) 
• Stadsregio Rotterdam 
• Stadsgewest Haaglanden 

Deze stadsregio's kunnen op basis van de 'Kaderwet bestuur in verandering' een Regionaal 
Openbaar Lichaam (ROL) warden. Een ROL heeft de status van een publiekrechtelijk lichaam met 
een beperkt aantal harde wettelijke taken, bevoegdheden en budgetten op het gebied van 
vastgoed. 
Een ROL kan invloed uitoefenen op het economisch en ruimtelijk beleid van een gebied in een 
stadsregio door bijv. het opstellen van een bindend regionaal structuurplan. 
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